
 

 

                                               П      Р    О    П    О    З    И    Ц    И    Ј    Е 

 

     ЗАВРШНОГ ДЕЛА ТАКМИЧЕЊА ЗА ФУДБАЛСКИ КУП ФС СРБИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

                                 ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА МАЧВАНСКОГ ОКРУГА 

 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

                                                                      Члан 1. 

 

 У завршном делу такмичења за Фудбалски куп ФС Србије учествује 6 (шест) екипа – 

победника са територија: 

 

                                                 - ОФС Богатић 

                                                 - ОФС Владимирци 

                                                 - ОФС Крупањ 

                                                 - ОФС Лозница 

                                                 - ОФС Љубовија 

                                                 - ОФС Шабац 

 

 Именовани савези своје победнике Фудбалском Савезу Мачванског округа достављају до 

31.децембра текуће такмичарске године. 

 

 

                                                                      Члан 2. 

 

 Утакмице завршног дела такмичења за Фудбалски куп ФС Србије на територији Фудбалског 

Савеза Мачванског округа играју се по једноструком бод систему. Одређивање такмичарских парова 

врши се по следећим критеријумима: 

 

- Такмичарски бројеви додељују се „полудиригованим жребом“ 

- У утакмицама ¼ финала састају се представници ОФС Крупањ – ОФС Љубовија, односно,  

   ОФС Богатић – ОФС Владимирци. Слободни су представници ОФС Лозница и ОФС Шабац. 

- У утакмицама ½ финала састају се победник сусрета ОФС Крупањ – ОФС Љубовија и представник  

  ОФС Лозница, односно, победник сусрета ОФС Богатић – ОФС Владимирци и представник 

  ОФС Шабац. 

- Домаћин је клуб нижег степена степена такмичења, у односу на противнички клуб. 

- У случају да се ради о клубовима истог степена такмичења, домаћин је слабије пласирани клуб на    

   табели односног првенства, 7 (седам) дана, пре дана одигравања куп утакмице.  

 

                                                                      Члан. 3. 

 

 Организацију утакмице спроводи клуб домаћин. 

Трошкове службених лица покрива клуб домаћин, од прихода продатих улазница, или другог извора 

финансирања. Уколико гостујући, тј. противнички клуб жели да учествује у организацији  

утакмице, дужан је да се, захтевом, обрати клубу домаћину и Савезу, где се, од оствареног прихода 

од продатих улазница, одбијају трошкови организације и трошкови службених лица, а остатак 

прихода клубови деле подједнако. 

 

 

 



 

 

 

                                                                      Члан 4. 

 

 Финална утакмица игра се у месту једног од финалиста Фудбалског купа ФС Србије за 

територију ФС Mачванског округа, поштујући чл. 2. ових Пропозиција. 

 

 

                                                                      Члан 5. 

 

 Победник Фудбалског купа ФС Србије за територију ФС Мачванског округа добија пехар у 

трајно власништво и стиче право даљег такмичења на нивоу ФСР Западне Србије – ФС Србије. 

 

 

УТВРЂИВАЊЕ ПОБЕДНИКА 

 

 

                                                                      Члан 6. 

 

 Победник на утакмицама је тим који постигне више голова. У случају нерешеног резултата, 

на утакмицама ¼ финала,  ½ финала и финала, победник се добија извођењем једанаестераца на 

начин утврђен Упутством Међународног Борда за извођење казнених удараца са беле тачке за 

добијање победника у елиминаторним такмичењима.                                                                                                          

 

 Време трајања регуларног тока утакмице: 2 x 45 минута. 

 

 

ДУЖНОСТИ УЧЕСНИКА ТАКМИЧЕЊА 

 

 

                                                                      Члан 7. 

 

 Сваки учесник у завршном делу такмичења дужан је да утакмице одиграва са најбољим 

тимом. 

 

                                                                     Члан 8. 

 

 Приликом сваке утакмице, представници клубова обавезни су да делегату на увид доставе 

легитимације играча – тренера и пратећу службену документацију (обавештење МУП-у, овлашћење, 

списак редара, дежурно возило за пружање прве помоћи и др.). 

 

                                                                      Члан 9. 

 

 Учесник такмичења обавезан је да делегату утакмице пружи сву неопходну помоћ при 

састављању записника и, евентуалном, саслушању искључених актера игре. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРАВО НАСТУПА ИГРАЧА 

 

                                                           Члан 10. 

 

 Клубови – чланови Фудбалског Савеза Србије, када учествују у завршном делу овог 

такмичења, могу наступати само са играчима који су правилно регистривани на основу Правилника 

о регистрацији клубова и играча и који су стекли право наступања на куп утакмицама на дан 

одигравања утакмица овог такмичења. 

 

                                                                      Члан 11. 

 

 Наступ играча по узрасту примењује се сходно чл. 41. Правилника о фудбалским 

такмичењима, где право наступа имају играчи који на дан одигравања утакмице нису млађи од 17 

година. 

 Изузетно, од одредби из претходног Става, на утакмицама сениора могу насупати и играчи са 

навршених 16 година, уколико су од специјалне лекарске комисије оглашени способним за 

наступање на утакмицама одговарајућег узраста. 

 

ОДРЕЂИВАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА 

 

 

                                                                      Члан 12. 

 

 Надлежни орган ФС Мачванског округа, по распореду такмичења Фудбалског купа ФС 

Србије за територију ФС Мачванског округа, одређује службена лица са највиших листа. 

 

 

ЖАЛБЕ 

 

 

                                                                      Члан 13. 

 

 Све пoднете жалбе од стране клубова, на одигране утакмице, прослеђују се надлежном органу 

ФС Мачванског округа и решавају, сходно одредбама Правилника о фудбалским такмичењима и 

Дисциплинског правилника, у скраћеном року ( I и II степен ), како је регулисано у Пропозицијама 

такмичења редовног првенства на нивоу овог Савеза. 

 

 

ДИСЦИПЛИНСКЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

                                                                      Члан 14. 

 

 Дисциплински прекршаји играча, тренера, функционера, стручних и техничких 

руководилаца, службених лица и осталих учесника такмичења решавају се по одредбама 

Дисциплинског правилника. 

            Аутоматска казна забране играња једне утакмице настаје после сваке друге опомене. 

Иста се одрађује на првој наредној куп утакмици. 

 Искњучени играчи морају се, одмах по завршетку утакмице, јавити делегату ради саслушања. 

 

 



 

 

 

 

 

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА 

 

                                                                      Члан 15. 

 

 Завршни део такмичења за Фудбалски куп ФС Србије на територији ФС Мачванског округа 

одвија се према званично усвојеним – усклађеним календарима такмичења ФС Мачванског округа, 

ФСР Западне Србије и ФС Србије, а који су саставни део ових Пропозиција. 

 Предтакмичење Фудбалског купа ФС Србије за територију ФС Мачванског округа спроводе 

општински фудбалски савези који су у обавези да свог победника, у категорији сениора, доставе до 

31. децембра текуће такмичарске године. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

 

                                                                      Члан 16. 
 

 Клубови сениорских тимова, у току утакмице, могу мењати, највише, 3 (три) играча. 

 Играчи који наступају морају имати једнообразну спортску опрему са видно исписаним 

бројевима на дресовима који се морају слагати са бројевима на списку играча у записнику утакмице. 

 Пре одређивања парова, тимови – учесници дужни су, надлежном органу који води 

такмичење, пријавити боју у којој ће наступати. 

 

                                                                      Члан 17. 

 

 За све што није предвиђено овим Пропозицијама, важе одредбе Правила фудбалске игре, 

Правилника о фудбалским такмичењима и осталих прописа – пропозиција  такмичења ФС Србије, 

ФСР Западне Србије и ФС Мачванског округа. 

 

                                                                      Члан 18. 

 

 Ове пропoзиције ступају на снагу даном доношења, а примењиваће се од почетка завршног 

дела такмичења Фудбалског купа ФС Србије на територији ФС Мачванског округа у такмичарској  

2016/17.години. 

 

                                                                 
 

 

                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                                           Антонић  Драган,с.р.  

   


