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ПРПППЗИЦИИ 

 

 
Член 1 

Организаупри на уурнирпу се : Опшуина Прилеп – Лпкална сампуправа и Лпкален 

Сппруски Спјуз – Прилеп врз пснпва на Мемпрандум за спрабпука брпј 03-4154/1 пд 

21.11.2018 гпдина. 

 

Член 2 

Пријавуваоеуп на екипиуе за уурнирпу вп мал фудбал „Св. Никпла“ 2018 гпдина ќе се 

врши заклучнп сп 07.12.2018 гпдина дп 12.00 часпт, а ждрепкауа ќе се изврши исуипу 

ден на 07.12.2018 гпдина пппладнеуп вп 18.00 часпу. Турнирпу заппчнува на 09.12.2018 

гпдина. 

Кпуизацијауа за учесувп на уурнирпу вп мал фудбал е :  

 

1.  За категпријата Сенипри  5.000.00 ден. 

2.  За категпријата Пипнери ( вп сите генерации ) 1.500.00 ден. 

3.  

За категпријата Ветерани (над 40 гпдини и 

дпзвпленп е двајца пд вкупнипт брпј пд десет 

да имаат напплнетп 37 гпдини на денпт на 

ппчетпкпт на турнирпт): 

3.000.00 ден. 

 

Сп уурнирпу ќе ракпвпди Организаципнен Одбпр спгласнп пднапред изгпувени 

прпппзиции. Организаципнипу Одбпр за најуспешниуе екипи вп Сенипрска кауегприја, 

Пипнерска кауегприја за генерации 2005 и 2006 гпдина; генерација 2007 и 2008 гпдина 

и генерација 2009 гпдина и ппмлади какп и за најуспешнауа екипа вп кауегпријауа 

Веуерани ќе пбезбеди вредни награди. 

Вп кауегпријауа Сенипри награди ќе бидау пбезбедени и за најдпбар играч на 

турнирпт , најдпбар гплман и најдпбар стрелец ( се смеуаау гплпвиуе ппсуигнауи пд 

елиминаципниуе наупревари па се дп крајпу на уурнирпу ).  

Прпппзицииуе на уурнирпу се спсуавени пд класичниуе правила за Мал фудбал 

надппплнеуи сп правила пд Фуусал. 

Секпја екипа учесник на уурнирпу ќе дпбие Прпппзиции, за кпи пред ждрепкауа пд 

сурана на преусуавник пд екипауа ќе мпра да биде ппупишана спгласнпсу сп кпја се  

прифаќаау пвие Прпппзиции. 
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Член 3 

На уурнирпу мпже да учесувуваау непграничен брпј на екипи, кпи вп првауа фаза ќе 

бидау ппделени вп групи. Екипиуе вп групиуе играау пп бпд сисуем - секпј сп секпгп 

сппред Бергерпвауа уаблица вп зависнпсу пд брпјпу на екипи вп групауа. За екипиуе 

кпи не се пд Прилеп, а вп инуерес на намалуваое на нивниуе пауни урпшпци, дпкплку 

сакаау ќе мпжау вп еден ден да пдиграау и два наупревари, нп упа ќе бидау ппследниуе 

два наупревари пд групауа. Од секпја група 1-вп и 2-рп пласиранауа екипа ги 

прпдплжуваау наупревариуе. Ппсле наупревариуе вп групи, уурнирпу дп самипу крај 

прпдплжува да се игра пп куп сисуем сп елиминации пп преухпднп изгпувенауа шема. 

Исуп уака и вп кауегпријауа на Пипнери и Веуерани, вп зависнпсу пд брпјпу на 

пријавени екипи, се планира првауа фаза да се игра вп групи и упа секпј сп секпгп вп 

групауа, а ппупа да се играау елеминации дп самипу крај. ( Организаципнипу пдбпр за 

пвие две кауегприи гп задржува правпуп, вп зависнпсу пд брпјпу на пријавени екипи, 

да гп прпмени сисуемпу на наупревари ).  

 

Член 4 

Турнирпу вп малфудбал „Св. Никпла“ 2018 се игра сп 5 ( пет ) играчи вп ппле и плус 1 ( 

еден) гплман. Минимален брпј на играчи сп кпј мпже екипауа да насуапи на еден 

наупревар е 3 (три) играчи и плус1 (еден) гплман. Секпја екипа мпже да биде 

спсуавена пд максимален брпј на играчи 10 (десет) плус тренер и претставник на 

екипата. Еден играч на турнирпт мпже да настапи самп за една екипа (дпкплку е 

пријавен за две екипи се смета какп играч на пнаа екипа за кпја прва настапил).  Истп 

така лице кпе се јавува вп улпга на тренер мпже да биде тренер самп на една екипа 

и да седи на клупата кпга игра таа екипа , за друга екипа нема правп да биде тренер. 

Екипиуе кпи ќе се пријавау заклучнп сп крајнипу рпк за пријавуваое заеднп сп 

кпуизацијауа дплжни се да дпсуавау пријавен лису сп име на екипауа и сп минимум пд 

8(псум) играчи,  за да мпже Организаципнипу Одбпр на уурнирпу да пдреди нпсиуели 

на групиуе пред жребуваоеуп, се сп единсувена цел да се задржи квалиуеупу и 

неизвеснпсуа на уурнирпу дп самипу крај. Осуанауиуе 2 (два) играчи дп максималнипу 

брпј дп 10(десет), екипиуе се дплжни да ги пријавау дпкрајпу на наупревариуе пп 

групи. Дппишуваое на играчи ппчнувајќи пд елиминацииуе наупревари не се 

дпзвплени. Екипиуе се дплжни за време на наупревариуе пд групнауа фаза за свпиуе 

играчи да дпсуавау лична каруа, паспш или бипмеуриска впзачка дпзвпла за 

иденуификација на исуиуе. 

За вп Пипнерска кауегприја играчиуе мпжау да играау самп вп една група - генерација и 

упа вп генерацијауа вп гпдинауа вп кпја се рпдени. Пример: за групауа - генерација 

2005 и 2006 мпже да играау играчи рпдени вп 2005 и 2006 гпдина, за групауа – 

генерација 2007 и 2008 мпже да играау играчи рпдени вп 2007 и 2008 гпдина и за 
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групауа - генерација 2009 и ппмлади мпже да играау играчи рпдени вп 2009 гпдина или 

ппмлади у.е. 2010 гпдина иун. 

За вп Пипнерскауа кауегприја иденуификацијауа на играчиуе ќе биде сп извпд на 

рпдениуе ,здравсувена книшка или ученичка книшка.  

За вп кауегпријауа Веуерани играчиуе кпи ќе играау за екипиуе уреба да имаау 

напплнеуп 40 гпдини на денпу на ппчеупкпу на уурнирпу, а дпзвпленп е двајца пд 

вкупнипу брпј пд десеу да имаау напплнеуп 37 гпдини на денпу на ппчеупкпу на 

уурнирпу. За кауегпријауа Веуерани иденуификацијауа на играчиуе ќе биде сп лична 

каруа, паспш или бипмеуриска впзачка дпзвпла. 

 

Член 5 

Наупревариуе вп групиуе се играау 2 x 15 минути сп пауза меду пплувремиоауа пд 5 

минути. За запираое на времеуп се задплжени исклучивп судииуе дпкплку пуценау 

дека има ппуреба за уаквп нешуп сп инфпрмираое на записничкауа маса на лицеуп кпе 

гп мери времеуп (вп случај на ппвреда, враќаое на уппкауа пд публика, инцидену и 

другп). Екипиуе имаау правп на 1 (една) минууа пдмпр (time-out) вп уекпу на еднп 

пплувреме. За да се искприсуи правпуп за пдмпр ( time-out ) ппуребнп е играуа да биде 

вп прекин и екипауа шуп бара пдмпр (time-out) уреба при прекинпу на играуа да е вп 

ппсед на уппкауа, а сеуп сп преухпдна најава на записничкауа маса или кај судијауа. 

 

Член 6 

Елиминаципниуе наупревари вп 1/8 финале, 1/4 финале, 1/2 финале какп и 

наупревариуе за 3-тп местп и Финалетп се играау 2 x 20 минути сп пауза меду 

пплувремиоауа пд 5 минути. За запираое на времеуп се задплжени исклучивп 

судииуе дпкплку пценау дека има ппуреба за уаквп нешуп сп инфпрмираое на 

записничкауа маса на лицеуп кпе гп мери времеуп (вп случај на ппвреда , враќаое на 

уппкауа пд публика, инцидену и другп). Екипиуе имаау правп на 1 (една) минута пдмпр 

( time-out) вп уекпу на еднп пплувреме. За да се кприсуи правпуп за пдмпр (time-out) 

ппуребнп е играуа да е вп прекин и екипауа шуп бара пдмпр (time-out)  уреба при 

прекинпу на играуа да е вп ппсед на уппкауа, а сеуп упа сп преухпдна најава на 

записничкауа маса или кај судијауа.  

Ппследниуе  3 ( три ) минути пд елиминаципниуе наупревари се играау какп ефекуивна 

игра сп запираое на времеуп при секпј прекин на игра пд сурана на лицеуп задплженп 

на записничкауа маса – мерач на време. 

 

Член 7 

Вп наупревариуе вп групи, бпдуваоеуп на секпј наупревар е сп 3 (три) бпда за ппбеда, 

пп 1 (еден) бпд за нерешен резулуау и 0 (нула) бпдпви за ппраз. Вп случај на нерешен 

резулуау иакп екипиуе дпбиваау пп 1 (еден) бпд, дппплниуелнп се изведуваау пп 3 
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(три) пенали пд сурана на двеуе екипи. Пеналиуе се изведуваау пд седум меури. Онаа 

екипа кпја ќе биде ппдпбра вп изведуваоеуп на пеналиуе вп случај на ису брпј на 

бпдпви при ууврдуваое на пласманпу вп групауа ќе има преднпсу вп пднпс на другауа 

екипа.  

Пред изведуваое на пеналиуе судииуе се дплжни да гп изедначау брпјпу на играчи пд 

двеуе екипи (сппред записникпу пд наупреварпу дпкплку една пд екипиуе е сп ппмалку 

играчи или за време на наупреварпу е исклучен играч пд една пд екипиуе). Ппупа 

екипиуе дпсуавуваау списпк на 3 (три) играчи пп избпр кпи ќе ги изведуваау  пеналиуе. 

Вп случај да и ппсле изведениуе ури пенали нема ппбедник се прпдплжува сп 

наизменичнп изведуваое на пеналиуе пп еден играч пд сурана на двеуе екипи пд 

играчиуе кпи преухпднп не изведувале пенал се дпдека не се дпбие ппбедник. 

Дпкплку и пп изведуваоеуп на пеналиуе пд сурана на сиуе играчи пд двеуе екипи нема 

ппбедник се прпдплжува сп изведуваое на пеналиуе пп еден пд двеуе екипи нп 

приупа редпследпу на изведувачиуе немпра да биде ису. За време на изведуваоеуп на 

пеналиуе, гплманпу мпже вп билп кпе време да биде заменеу сп билп кпј играч пд 

негпвауа екипа кпј учесувува вп изведуваоеуп на пеналиуе. Изведувачиуе пеналпу гп 

изведуваау сп залеу најмнпгу пд цруауа кпја пзначува “девет метри“ пд гплпу, а 

гплманпу мпра да биде на гпл линијауа. Сиуе играчи при изведуваоеуп на пеналиуе 

уреба да бидау на ценуарпу пд уеренпу за игра, а гплманпу кпј не брани надвпр пд 

прпсупрпу за “шест метри“ кај месупуп за кпрнер. 
 

Член 8 

Елиминаципниуе наупревари вп 1/8 финале,  1/4 финале,  1/2 финале какп и 

наупревариуе за 3-тп местп и Финалетп дпкплку завршау нерешенп, за дпбиваое на 

ппбедник веднаш се изведуваау пп 3 (три) пенали пд седум меури. 

Пред изведуваое на пеналиуе судииуе се дплжни да гп изедначау брпјпу на играчи пд 

двеуе екипи (сппред записникпу пд наупреварпу дпкплку една пд екипиуе е сп ппмалку 

играчи или за време на наупреварпу е исклучен играч пд една пд екипиуе). Ппупа 

екипиуе дпсуавуваау списпк на 3 (три) играчи пп избпр кпи пуппчнуваау сп 

изведуваоеуп на пеналиуе. Вп случај да и ппсле изведениуе ури пенали нема ппбедник 

се прпдплжува сп наизменичнп изведуваое на пеналиуе пп еден пд сурана на двеуе 

екипи пд играчиуе кпи преухпднп не изведувале пенал се дпдека не се дпбие 

ппбедник. Дпкплку и пп изведуваоеуп на пеналиуе пд сурана на сиуе играчи пд двеуе 

екипи нема ппбедник се прпдплжува сп изведуваое на пеналиуе пп еден пд двеуе 

екипи нп приупа редпследпу на изведувачиуе немпра да биде ису. За време на 

изведуваоеуп на пеналиуе, гплманпу мпже вп билп кпе време да биде заменеу сп 

билп кпј играч пд негпвауа екипа кпј учесувува вп изведуваоеуп на пеналиуе. 

Изведувачиуе пеналпу гп изведуваау сп залеу најмнпгу пд цруауа кпја пзначува “девет 

метри“ пд гплпу, а гплманпу мпра да биде на гпл линијауа. Сиуе играчи при 
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изведуваоеуп на пеналиуе уреба да бидау на ценуарпу пд уеренпу за игра, а гплманпу 

кпј не брани да биде надвпр пд прпсупрпу за “шест метри“ кај месупуп за кпрнер. 

 

 

 

 

Член 9 

 

Ууврдуваоеуп на пласманпу на екипиуе вп групиуе се ууврдува на следнипу начин : 

1. Сппред брпјпу на псвпени бпдпви; 

2. Акп две екипи имаау псвпенп ису брпј бпдпви ппдпбрп пласирана е екипауа 

кпја вп медусебнипу наупревар има ппдпбар исхпд, дпкплку наупреварпу 

завршил нерешенп преднпсу ќе има пнаа екипа кпја ппбедила вп 

изведуваоеуп на пеналиуе ( дпкплку и пва е исуп се зема предвид ),  

3. Разликауа меду дадениуе и примени гплпви ( гпл разлика ), вп случај и уаа да 

е исуа ппдпбрп пласирана е екипауа кпја дала ппвеќе гплпви. Дпкплку и упа 

е исуп упгаш , 

4. Организаципнипу пдбпр пласманпу гп пдлучува сп ждрепка. 

 

Ууврдуваоеуп на пласманпу на ури и ппвеќе екипи сп ису брпј на бпдпви вп групиуе се 

ууврдува на следнипу начин : 

1. Сп дппплниуелна уабела вп кпја влегуваау резулуауиуе пд медусебниуе 

наупревари шуп ги пдиграле екипиуе сп ису брпј на бпдпви, ( дпкплку збирпу 

на псвпениуе бпдпви на дппплниуелнауа уабела е ису ), пдлучува 

2. Разликауа меду примениуе и дадениуе гплпви( дпкплку е исуа) пдлучува 

3. Ппгплемипу брпј на ппсуигнауи гплпви ( дпкплку и упа е исуп )  упгаш 

4. Организаципнипу пдбпр пласманпу гп пдлучува сп ждрепка. 

 

ДПКПЛКУ КАЈ ПРГАНИЗАЦИПНИПТ ПДБПР И ПУБЛИКАТА СЕ ППЈАВИ СПМНЕЖ ДЕКА 

ЕКИПИТЕ ВП ГРУПИТЕ ГП МЕСТАТ РЕЗУЛТАТПТ ПД НАТПРЕВАРПТ ВП НИВНА КПРИСТ, 

СП ШТП ДИРЕКТНП ПШТЕТУВААТ ЕДНА ИЛИ ППВЕЌЕ ЕКИПИ, ИЛИ ТПА ГП ПРАВАТ ВП 

НИВНА КПРИСТ ЗА ДА СЕ СТЕКНАТ СП ПДРЕДЕНА ПРЕДНПСТ СП ТПЈ РЕЗУЛТАТ ЗА 

СМЕТКА НА ТРЕТА ЕКИПА КПЈА ТРЕБА ДА ИГРА ППСЛЕ НИВ, ПРГАНИЗАЦИПНИПТ 

ПДБПР ПП РАЗГЛЕДУВАОЕТП НА СИТЕ ПКПЛНПСТИ ИМА ПРАВП ДА ГИ 

ДИСКФАЛИФИКУВА ЕКИПИТЕ ПД ППНАТАМПШНИТЕ НАТПРЕВАРИ ИЛИ МПЖЕ ДА 

ДПНЕСЕ ПДЛУКА ЕДНАТА ПД 3 (ТРИТЕ) ЕКИПИ СП ЖДРЕБКА ДА СЕ ПЛАСИРА ВП 

ППНАТАМПШНИТЕ НАТПРЕВАРИ КАКП ПРВППЛАСИРАНА, А ПСТАНАТИТЕ ДВЕ ЕКИПИ 

ДА ИГРААТ МАЈСТПРКА ЗА ВТПРППЛАСИРАНА ЕКИПА. ПВАА МАЈСТПРКА ЌЕ СЕ 

ПДИГРА ПРЕД ППЧЕТПК НА ЕЛИМИНАЦИПНИТЕ НАТПРЕВАРИ. ДПКПЛКУ ПВА СЕ 
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СЛУЧИ ВП ФИНАЛНИТЕ НАТПРЕВАРИ НАГРАДИТЕ ЗА ЕКИПИТЕ ЌЕ БИДАТ ДПНИРАНИ 

ВП ХУМАНИТАРНИ ЦЕЛИ, БИДЕЈЌИ И САМИПТ ТУРНИР ИМА И ХУМАНИТАРЕН 

КАРАКТЕР.  

 

 

 

 

 

Член 10 

Екипиуе кпи ќе насуапау на уурнирпу не смеау на свпиуе дреспви ( или ппд дреспу  на 

друга маица)  или на уренеркиуе дпкплку ги имаау, да нпсау билп какви науписи или 

парпли сп пплиуичка, религипзна или расна пснпва кпја мпже да предизвика билп 

какви реакции кај прпуивничкиуе екипи или публикауа. Дпкплку се случи вакпв 

инцидену на екипауа нема да и биде дпзвпленп да игра и дпкплку не гп пусурани 

науписпу или парплауа пд дреспвиуе, наупреварпу нема да се игра, а екипауа ќе биде 

ДИСКВАЛИФИКУВАНА пд уурнирпу. 

 

Член 11 

Дпкплку некпја екипа или играчи пд уаа екипа предизвикаау ппуежпк инцидену пред , 

за време и пп наупреварпу кпн прпуивничкауа екипа , службениуе лица (судии) или  

публикауа или гп напушуи уеренпу за игра ЌЕ БИДЕ ДИСКВАЛИФИКУВАНА пд 

ппнауампшнпуп наупреваруваое, а прпуивничкауа екипа наупреварпу ќе гп дпбие сп 

службен резулуау 3-0 или сп резулуаупу акп е ппдпбар вп мпменупу на прекинпу акп 

наупреварпу бил вп уек. Акп пва се случи на Финалниуе наупревари екипауа авупмауски 

ќе ја изгуби и предвиденауа награда (кпја ќе биде дпнирана вп хуманиуарни цели) 

какп и ппединечниуе награди за најдпбар сурелец, гплман и играч. Ова 

Организаципнипу Одбпр гп прппишува за да се спречау билп какви инциденуи на пвпј 

уурнир кпј има и хуманиуарен каракуер. 

 

Член 12 

Трпшпциуе пкплу паууваоеуп и пресупјпу за време на уурнирпу ги снпсау самиуе екипи 

сп нивниуе играчи. 

Дпкплку насуане билп каква мауеријална шуеуа пп вина на билп кпја екипа или нивни 

играч, исуауа мпра да се надпмесуи веднаш или ќе се превземау сппдвеуни закпнски 

мерки прпуив екипауа и играчпу. 

Организаупрпу не снпси пдгпвпрнпсу за насуанауа мауеријална шуеуа на екипиуе и 

учеснициуе на уурнирпу вклучиуелнп и кражби на предмеуи. 

Организаупрпу за време на уурнирпу пднпснп за време на пдигруваое на наупревариуе 

пбезбедува медицинскп лице (лекар или физипуерапеву) кпј шуп ќе биде задплжен за 
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брза инуервенција на уеренпу и уреуираое на евенууални ппвреди. Нп вп случај на 

ппуешки несакани ппвреди вп уекпу на играуа или какп ппследица пд играуа, 

Организаупрпу на уурнирпу не снпси никаква здравсувена пдгпвпрнпсу и не прави 

псигуруваое на екипи и играчи. Играчиуе насуапуваау дпбрпвплнп на свпја лична 

пдгпвпрнпсу. 

 

 

 

 

 

Член 13 

Наупревариуе се играау пп пднапред ууврден расппред кпј ќе биде навременп пбјавен 

сп упчна сауница за ппчеупк на наупреварпу , а вп спгласнпсу сп расппредпу на екипиуе 

вп групиуе. За пдредуваоеуп на сауницауа и уерминиуе исклучивп е пдгпвпрен 

Организаципнипу Одбпр.  

Спсуавуваоеуп на записникпу за наупреварпу се прави на записничкауа маса пд сурана 

на записничарпу 30 минууи пред пдигруваоеуп на наупреварпу.  

Дпкплку екипауа не се ппјави на закажанипу уермин за ппчеупк на наупреварпу и пп 

чекаое на 15 минути , исуауа наупреварпу ќе гп загуби сп службен резулуау пд 3-0 за 

прпуивничкауа екипа. Дпкплку дпцнеоеуп е најавенп и пд причини какп спбрајќајна 

незгпда, невреме и др.,  а кпи Организаципнипу Одбпр ги прифауи какп пправдани и 

не се пп вина на екипауа, наупреварпу ќе се игра какп ппследен пд расппредпу за  

наупревари за упј ден или какп прв наупревар нареднипу ден пд преухпднп ууврденипу 

расппред на наупревари. Дпкплку и двеуе екипи не се ппјавау на закажанипу уермин за 

ппчеупк на наупреварпу пд непправдани причини исуиуе се ДИСКВАЛИФИКУВААТ. 

 

Член 14 

Сиуе екипи на уурнирпу се дплжни на наупревариуе да насуапуваау сп исуа бпја на 

дреспви пп мпжнпсу и сп брпј на самипу дрес кпј ќе пдгпвара сп записникпу направен  

пред самипу наупревар, псвен гплманиуе кпи уреба да имаау различна бпја пд бпјауа 

на дреспвиуе на двеуе екипи. Вп случај да и двеуе екипи имаау исуа или слична бпја на 

дреспвиуе упгаш “маркери“ нпси екипауа кпја на свпиуе дреспви гп нема имеуп или 

лпгпуп на екипауа, дпкплку и двеуе имаау или немаау на свпиуе дреспви име на 

екипауа или лпгп упгаш кпј да нпси “маркери“ пдлучува судијауа сп фрлаое на 

паричка.  

 

Член 15 
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За време на наупреварпу вп делпу на уехничкипу прпсупр (клупиуе за резервни играчи) 

мпжау да бидау присууни самп лицауа внесени вп записникпу (резервниуе играчи, 

уренерпу на екипауа и преусуавникпу на екипауа). Сиуе псуанауи кпи не се внесени вп 

записникпу, какп и исклучени играчи за време на наупреварпу или преухпднп казнеуи 

играчи,  не смеау да бидау вп уехничкипу прпсупр (клупиуе за резервни играчи) и мпра 

да гп напушуау уехничкипу прпсупр пред ппчеупкпу на наупреварпу, вп спрпуивнп 

наупреварпу нема да заппчне. 

 

 

 

 

 

Член 16 

Екипа кпја за време на наупреварпу на уеренпу за игра псуане сп ппмалку пд трпјца 

играчи пд билп кпи причини (исклучени играчи; ппвредени ; немаое на резервни 

играчи)  немпже да гп прпдплжи наупреварпу, судијауа ќе гп прекине исуипу и 

наупреварпу ќе се регисурира сп службен резулуау 3-0 за прпуивничкауа екипа или сп 

резулуаупу акп е ппдпбар вп мпменупу на прекинпу на наупреварпу. 

 

Член 17 

За време на наупреварпу измениуе на играчиуе се леуечки и се непграничени и исуиуе 

се вршау пд видливп пбележан прпсупр за замени пд уехничкипу прпсупр. Изменауа е 

правилнп извршена кпга играчпу кпј шуп бил вп игра првп гп напушуи уеренпу за игра, а 

ппупа на негпвп месуп влезе резервнипу играч. За секпја неправилнп извршена замена 

следува исклучуваое пд 2 (две) минути на играчпу кпј предвременп влегпл вп уеренпу 

за игра. Дпкплку играуа е прекинауа заради пва се изведува индирекуен слпбпден удар 

за прпуивничкауа екипа пд месупуп каде шуп се напдала уппкауа вп мпменупу на 

прекинпу. Нп дпкплку има пчигледна шанса за гпл се псуава акцијауа да заврши па 

ппупа се исклучува играчпу за направенипу прекршпк. 

 

Член 18 

Прпсупрпу пзначен сп 6 (шест) метри пд гплпу се вика гплмански прпсупр вп кпј 

гплманпу има правп да игра сп рака, прекршпциуе вп пвпј прпсупр се санкципнираау сп 

казнен удар (пенал) и исуипу се запишува какп акумулиран прекршпк. Изведуваоеуп 

на пеналпу е пд 7 (седум) метри сп претхпднп даден знак на судијата. (Изведувачпу 

мпра да биде јаснп иденуификуван, а псуанауиуе играчи се напдаау ппзади уппкауа и 

линијауа пд “девет метри“). Внесуваоеуп на уппкауа вп игра пд гпл-аут (удар пд гпл) се 

прави исклучивп пд сурана на гплманпу и упа сп рака вп време пд 4 (четири) секунди, а 

прпувничкиуе играчи мпра да се надвпр “ шест метри“ и ппзади линијауа кпја пзначува 
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“девет метри“. Гплманпу  мпже да ја  исфрли уппкауа вп билп кпј дел пд уеренпу за 

игра, нп ппсуигнуваоеуп на гпл пд гпл-аут (удар пд гпл) не е дпзвпленп дпкплку 

преухпднп уппкауа не ја дппрел билп кпј играч пд двеуе екипи или прпуивничкипу 

гплман, пред уаа да влезе вп прпуивничкипу гпл. Гплманпу мпже да ппсуигне гпл пд 

свпјпу „шестерец“ самп сп нпга и дпкплку уппкауа е вп игра. Гплманпу не смее да ја 

фауи уппкауа сп раце кпга исуауа е врауена намернп кпн негп пд сурана на негпв 

спиграч кпј уппкауа ја удрил сп свпеуп суппалп (пва не важи кпга е врауена сп кпленп , 

гради и глава без намера да се злпуппуребува правилпуп за враќаое на уппкауа кпн 

свпјпу гплман). 

Не се дпзвплува при внесуваоетп на тппката вп игра пд гпл-аут (удар пд гпл) пд 

страна на гплманпт сп рака, истипт да му ја дпдаде тппката на негпв спиграч кпј се 

напда надвпр пд “шестерецпт“ , а тпј веднаш му ја враќа сп глава назад , какп и кпга 

играчпт намернп, кпга тппката е вп игра, ја ппткрева тппката сп нпга и намернп сп 

глава му ја враќа на свпјпт гплман,  бидејќи сп пва гп злпупптребува правилптп, вп 

пвие два случаеви судиите ќе дпсудат индиректен слпбпден удар вп кприст на 

прптивничката екипа на линијата пд 6 (шест) метри кпја е најблиска дп местптп каде 

се случиле ваквите прекршпци. 

 

Член 19 

Ауу се изведува пд месупуп каде шуп уппкауа гп напушуила уеренпу за игра. Ауу се 

изведува сп нпга приупа уппкауа уреба да мирува и исуауа мпже да биде ппсуавена на 

надплжнауа линија или ппзади надплжнауа линија. Ауупу мпра да биде изведен вп 

време пд 4 ( четири ) секунди, дпкплку не биде изведен за пва време ауупу се пдзема 

и се дпделува на прпуивничкауа екипа, дпкплку при изведуваоеуп играчпу сп целпуп 

свпе суппалп влезе вп уеренпу за игра ауупу се пдзема и се дпделува на прпуивничкауа 

екипа. Од ауу не мпже да се ппсуигне дирекунп гпл. При изведуваое на ауупу, играчпу 

пд прпуивничкауа екипа уреба да биде пдалечен најмалку 3 (три)  метри. Дпкплку не 

се придржува дп прппишанпуп расупјание сп цел да ја задржува играуа или гп пппречи 

изведуваоеуп на ауупу, исуипу ќе биде исклучен пд сурана на судијауа сп 2 (две) 

минути дпкплку судијауа смеуа дека се рабпуи за несппрускп пднесуваое. Дпкплку 

уппкауа за време на играуа удри вп делпу пд ппкривпу на салауа или псвеулуваоеуп се 

изведува ауу за прпуивничкауа екипа пд месупуп кпе е вп висина најблиску дп месупуп 

каде уппкауа удрила. Дпкплку упа се случи вп висина сп прпсупрпу пд 6 (шест) метри  

упгаш се изведува гпл-ауу (удар пд гпл). 

 

Член 20 

Кпрнер се изведува сп нпга пд месупуп пзначенп за кпрнер, уппкауа мпра да мирува и 

мпра да се изведе вп време пд 4 (четири) секунди, пд кпрнер мпже дирекунп да се 

ппсуигне гпл, играчпу пд прпуивничкауа екипа уреба да биде пдалечен пд уппкауа 
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најмалку  3 (три) метри (да супи на месупупуп каде се сечау линијауа пд  “шестерецпт“ 

и пппречната линија т.е. гпл линијата). Дпкплку не се придржува дп прппишанпуп 

расупјание сп цел да ја задржува играуа или гп пппречи изведуваоеуп на кпрнерпу, 

исуипу ќе биде исклучен пд сурана на судијауа сп 2 (две) минути дпкплку судијауа 

смеуа дека се рабпуи за несппрускп пднесуваое. 

 

Член 21 

При изведуваоеуп на ппчеунипу удар уппкауа мпже да биде упауена и назад. Од 

ппчеуен удар мпже дрекунп да се ппсуигне гпл. При изведуваоеуп на ппчеунипу удар 

играчиуе пд прпуивничкауа екипа уреба да бидау пдалечени  најмалку  3 (три) метри. 

 

Член 22 

На уурнирпу за мал фудбал „Св.Никпла 2018“ какп спсуавен дел пд фудбалскауа игра се 

предвидени и АКУМУЛИРАНИ ПРЕКРШПЦИ. Сиуе дпсудени дирекуни слпбпдни удари 

(и пеналпу) се акумулирани прекршпци и се брпјау за секпе пплувреме пдделнп. 

Секпја екипа кпја ќе направи ппвеќе пд 5 (пет) акумулирани прекршпци вп уекпу на 

еднп пплувреме,  за секпј нареден шесуи, седми иун. акумулиран прекршпк ќе биде 

санкципнирана сп казнен удар (пенал) пд упчкауа кпја пзначува 10 (десет) метри, 

псвен дпкплку акумулиранипу прекршпк не е направен ппблиску дп гплпу пд месупуп 

пд каде шуп се изведува казненипу удар пд 10 (десет) метри  и се рабпуи за ппппвплна 

ппзиција. Нп,  избпрпу пд каде ќе се изведува пвпј удар е пп избпр на екипауа кпја 

уреба да гп изведе ударпу за шуп ќе гп инфпрмира судијауа. Овпј дирекуен слпбпден 

удар се изведува без ппсуавуваое на жив тид , а псуанауиуе играчи уреба да се ппзади 

уппкауа при изведуваоеуп. Гплманпу, кпј гп брани пвпј удар, не мпра да супи на гпл 

линијауа, нп и не смее да биде ппблиску пд 5 (пет) метри дп уппкауа. При 

изведуваоеуп на вакви удари мпра да има исхпд пд ударпу. Не е дпзвпленп 

изведувачпу да ја дпдава уппкауа кпн свпј спиграч. Вп вакпв случај се пдзема ударпу и 

се дпсудува индирекуен слпбпден удар за прпуивничкауа екипа. 

Судијауа има правп да дпзвпли преднпсу на акцијауа, а ппупа да гп евиденуира на 

запсиничкауа маса акумулиранипу прекршпк, за кпј преухпднп дал сигнал сп двеуе 

раце за преднпсу.  

Индирекуниуе слпбпдни удари не се акумулирани прекршпци. 

Изведуваоеуп на сиуе дирекуни  и индирекуни слпбпдни удари уреба да биде вп 

време пд 4 (четири) секунди приупа да се испплнеуи сиуе услпви за изведуваое на 

ударпу. Дпкплку се пдплгпвлекува изведуваоеуп упгаш слпбпднипу удар се пдзема на 

екипауа и се дпделува индирекуен слпбпден удар на прпуивничкауа екипа пд месупуп 

каде шуп преухпднп уребалп да се изведе слпбпнипу удар. Прпуивничкиуе играчи 

уреба да се на расупјание пд 3 (три) метри. Дпкплку не гп ппчиууваау пва расупјание ќе 

бидау уснп пппменауи пд судииуе, а дпкплку и ппнауаму гп ппвупруваау исуипу 
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прекршпк и гп пневпзмпжуваау изведуваоеуп на правилен начин сп предвременп 

дпближуваое дп уппкауа пред уаа да биде удрена ќе бидау  исклучени сп  2 (две) 

минути. 

 

Член 23 

Исклучуваоеуп на играчиуе на пвпј уурнир пд сурана на судииуе ќе биде сп 2 (две) 

минути или сп црвен картпн вп зависнпсу пд уежинауа на прекршпкпу. 

Исклучен играч сп 2 (две) минути, мпже да се врауи вп игра пп исуекуваоеуп на 

казнауа пд 2-те (двете) минути  или дпкплку негпвауа екипа за упј перипд прими гпл. 

Дпкплку еден ису играч за време на еден наупревар дпбие две исклучуваоа пд  пп 2  

(две) минути исуипу авупмауски ќе дпбие црвен картпн и нема правп да игра дп 

крајпт на тпј натпревар  и мпра уехничкипу прпсупр у.е. резервнауа клупа да ја 

напушуи,  пп исуекпу на казнауа пд  2 ( две ) минути на негпвп месуп ќе влезе друг 

играч. Вакпв играч има правп да игра за негпвауа екипа на нареднипу наупревар. 

Дпкплку играчпу пд една екипа за време на наупреварпу е исклучен сп директен црвен 

картпн  нема правп да игра дп крајпт на тпј натпревар  и мпра уехничкипу прпсупр у.е. 

резервнауа клупа да ја напушуи,  пп исуекпу на казнауа пд  2 (две) минути на негпвп 

месуп ќе влезе друг играч. Вакпв играч пд сурана на Организаципнипу Одбпр ќе биде 

дппплниуелнп казнеу сп забрана на играое пд еден или ппвеќе наупревари вп 

зависнпсу пд уежинауа на прекршпкпу за кпј шуп бил исклучен. 

Исуп уака за време на наупреварпу мпжау да бидау исклучени сп црвен картпн и 

резервни играчи кпи се напдаау на резервнауа клупа какп и да се пусурануваау 

уренерпу или преусуавникпу на екипауа дпкплку направау билп какпв прекршпк кпј се 

санкципнира сп исклучуваое и црвен карупн у.е. пусурануваое. Вп вакпв случај 

екипауа си прпдплжува да игра сп исуипу брпј на играчи кпј бил вп упј мпмену пд 

наупреварпу  (нема да се исклучи играч пд акуивниуе заради црвенипу карупн дпделен 

на резервнипу играч или ппради пусурануваоеуп на уренерпу или преусуавникпу на уаа 

екипа ). 

Дпкплку судијауа дпзвпли преднпсу на акцијауа, а приупа ималп прекршпк за 

исклучуваое пд 2 (две) минути и акцијауа заврши сп ппсуигнуваое на гпл, екипауа 

псуанува сп исуипу брпј на играчи у.е. не се исклучува играчпу шуп гп направил 

прекршпкпу бидејќи негпвауа екипа примила гпл, ќе се евиденуира самп прекршпкпу 

какп акумулиран на записничкауа маса за шуп судијауа дал преухпднп сигнал за 

преднпсу сп двеуе раце. Вп случај прекршпкпу да бил за директен црвен картпн,  

играчпу ќе се исклучи и ќе биде пусуранеу пд резервнауа клупа, нп исуипу веднаш ќе 

биде заменеу сп друг играч пред да биде изведен ппчеунипу удар. 

Исуп уака дпкплку играч пд билп кпја екипа направи инцидену за време на 

пплувремеуп исуипу ќе биде исклучен сп  директен црвен картпн, а негпвауа екипа 

вупрпуп пплувреме ќе гп ппчне сп еден играч ппмалку, друг играч смее да влезе пп 
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истекуваоетп на 2 (двете)  минути казна или ппранп самп дпкплку таа екипи за 

времетп на 2 (двете)  минути казна прими гпл. 

За време на наупреварпу дпкплку еднауа екипа кпја игра сп еден играч ппмалку заради 

исклучуваое и прими гпл, исклученипу играч (мпже и друг играч)  пред да се изведе 

ппчеунипу удар, уреба да се врауи вп игра.  

Дпкплку двеуе екипи имаау исклученп пп еден играч или пп двајца играчи, приупа се 

ппсуигне гпл вп упј случај и двеуе екипи гп прпдплжуваау наупреварпу сп исуипу брпј на 

играчи (не влегува играч кај екипауа шуп примила гпл ). 

Дпкплку еднауа екипа игра сп шесу играчи а другауа сп чеуири играчи или еднауа екипа 

игра сп пеу играчи а другауа сп ури играчи, и екипауа сп ппгплем брпј на играчи 

ппсуигне гпл, екипауа сп ппмал брпј на играчи мпже да врауи самп еден исклучен 

играч пред да се изведе ппчеунипу удар. 

Дпкплку гпл ппсуигне екипауа сп ппмалку играчи (еден или ппвеќе ) брпјпу на играчиуе 

кај уаа екипа псуанува ису.  

Мереоеуп на казнауа пд 2 ( две ) минути за исклучениуе играчи гп врши записничкауа 

маса и исуауа дава дпзвпла за влегуваоеуп на играчпу ппсле исуекпу на казнауа. 

 

 

 

Член 24 

 Паричниуе награди ќе бидау дпделени безгпупвински на дпбиунициуе, при шуп 

прганизаупрпу е дплжен да плауи перспнален данпк.   

Секпја екипа кпја шуп ќе псвпи парична награда е дплжна да дпсуави жирп смеука на 

сппнзпрпу на екипауа или урансакциска смеука на еднп лице кпе е член на екипауа за  

да се изврши урансферпу на паричнауа награда. 

 

Член 25 

Секпја екипа има правп на жалба пп пднпс на пдигранипу наупревар  пп негпвпуп 

завршуваое вп писмена фпрма кпја ја дпсуавува дп Организаципнипу Одбпр, кпј вп 

најкраупк рпк дпнесува пдлука пп пднпс на жалбауа. 

За се пна шуп не е ппфауенп сп пвие прпппзиции, вп случај на билп каквп 

недпразбираое Организаципнипу Одбпр ќе се ппвика на ппсупечки Правилници и 

Прпппзиции за мал фудбал и фуусал пд сурана ФФМ. 

 

 

Прилеп Организаупр 

07.12.2018 

 ______________________ 


