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ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

                                                               Члан 1. 

 

МАЧВАНСКА ОКРУЖНА ЛИГА 

 

 У баражним утакмицама за попуну Мачванске окружне лиге учествују: 

 - Другопласиране, трећепласиране, четвртопласиране и петопласиране екипе 

МОФЛ“ЈАДАР“, „МАЧВА“ и „ПОЦЕРИНА“. 

 - Најслабије пласирана екипа Мачванске окружне лиге која је изборила опстанак у лиги. 

 

Баражне утакмице за добијање учесника Мачванске окружне лиге играју се по следећем 

принципу: 

 

- Другопласиране, трећепласиране, четвртопласиране и петопласиране екипе 

међуопштинских фудбалских лига играју једну квалификациону утакмицу на терену боље 

пласиране екипе по завршетку регуларног дела првенства и то 2-5 и 3-4. Победници ових 

квалификационих утакмица играју између себе на терену боље пласиране екипе по завршетку 

регуларног дела првенства. 

 - Победници квалификационих утакмица међуопштинских фудбалских лига играју, свако 

са сваким, по једноструком бод-систему, на неутралном терену, по једну утакмицу. Распоред 

одигравања утакмица регулише се (полудиригованим-диригованим) жребом. 

 - Првак мини-табеле победника квалификационих утакмица међуопштинских фудбалских 

лига избориће директан пласман у Мачванску окружну лигу, а другопласирана екипа мини-табеле 

игра једну утакмицу, по једноструком куп-систему, на неутралном терену, са најслабије 

пласираном екипом Мачванске окружне лиге која је изборила опстанак у лиги, за место у 

Мачванској окружној лиги. 

 

 Утврђивање победника 

 - У квалификациним утакмицама другопласираних, трећепласираних, четвртопласираних и 

петопласираних екипа међуопштинских лига победник је екипа која постигне више голова. У 

случају нерешеног резултата по завршетку регуларног тока утакмице, победник се добија 

извођењем једанаестераца на начин утврђен Упутством Међународног Борда за извођење 

казнених удараца са беле тачке за добијање победника у елиминаторним такмичењима. 

 - По одиграним баражним утакмицама победника квалификационих утакмица екипа 

међуопштинских фудбалских лига, формира се табела у којој се редослед утврђује на основу 

освојених бодова. У случају да две или три екипе имају једнак број бодова, редослед се утврђује 

на основу боље гол-разлике у регуларном делу првенства. Уколико је гол-разлика идентична 

редослед се утврђује на основу већег броја постигнутих голова у регуларном делу првенства. Ако 



 

 

је и даље исто стање извршиће се извлачење жребом у канцеларији савеза уз обавезно присуство 

заинтересованих клубова 

 - У баражној утакмици другопласиране екипе мини-табеле победника квалифкационих 

утакмица екипа међуопштинских фудбалских лига и најслабије пласиране екипе Мачванске 

окружне лиге која је изборила опстанак у лиги победник је екипа која постигне више голова. У 

случају нерешеног резултата по завршетку регуларног тока утакмице, победник се добија 

извођењем једанаестераца на начин утврђен Упутством Међународног Борда за извођење 

казнених удараца са беле тачке за добијање победника у елиминаторним такмичењима. 

 

 

 

МОФЛ“ЈАДАР“, МОФЛ“МАЧВА“ И МОФЛ“ПОЦЕРИНА“ 

 

 У баражним утакмицама за попуну МОФЛ“ЈАДАР“, МОФЛ“МАЧВА“ и 

МОФЛ“ПОЦЕРИНА“ учествују: 

 

 МОФЛ „Јадар“ 

 

 - Другопласиране екипе ГФЛ Лозница, ОФЛ Крупањ и ОФЛ Љубовија. У случају да један 

савез има више група које попуњавају ову лигу одиграће се квалификациона утакмица између 

другопласираних екипа тих група ради даљег учешћа у баражу. 

  

 МОФЛ „Мачва“ 

 

 - Другопласиране екипе ОФЛ Богатић и ГФЛ Шабац, Група „Мачва“. У случају да један 

савез има више група које попуњавају ову лигу одиграће се квалификациона утакмица између 

другопласираних екипа тих група ради даљег учешћа у баражу. 

 

  

 МОФЛ „Поцерина“ 

 

 - Другопласиране екипе ОФЛ Владимирци и ГФЛ Шабац, Група „Поцерина“. У случају да 

један савез има више група које попуњавају ову лигу одиграће се квалификациона утакмица 

између другопласираних екипа тих група ради даљег учешћа у баражу. 

 У баражу за попуну међуопштинских лига могу учествовати само другопласиране екипе из 

група које имају најмање 8 (клубова).  

 Победник бареажа или другопласирана екипа која испуњава горе наведене услове улази 

директно у међуопштинску лигу. 

 

 Утврђивање победника 

 

 У баражним утакмицама, победник је екипа која постигне више голова. У случају 

нерешеног резултата по завршетку регуларног тока утакмице, победник се добија извођењем 

једанаестераца на начин утврђен Упутством Међународног Борда за извођење казнених удараца са 

беле тачке за добијање победника у елиминаторним такмичењима. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

                                                               Члан 2. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА УТАКМИЦЕ 

                                                                

 Организацију утакмица спроводе клубови - домаћини, а на неутралним теренима, клубови – 

организатори. 

 Неутралне терене за одигравање баражних утакмица утврђује надлежни орган Фудбалског 

Савеза Мачванског округа.  

 

ДУЖНОСТИ УЧЕСНИКА ТАКМИЧЕЊА 

 

                                                               Члан 3. 

 

 Приликом сваке утакмице, представници клубова обавезни су делегату доставити 

легитимације играча – тренера и пратећу службену документацију (овлашћење, списак лица која, 

поред резервних играча, седе на клупи и др.), а домаћин – организатор утакмице и списак редара, 

дежурно возило за пружање прве помоћи, обавештење о одигравању  утакмице МУП-у и др. 

 

 Клуб домаћин – организатор је у обавези одредити и обезбедити одвојене делове трибина 

за навијаче клубова – учесника баражне утакмице. 

 

                                                               Члан 4. 

 

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

састављању записника и евентуалном саслушању искључених актера утакмице. 

 

ПРАВО НАСТУПА ИГРАЧА 

 

                                                               Члан 5. 

 

 Клубови – учесници баражних утакмица могу наступати само са играчима који су правилно 

регистровани, на основу Правилника о регистрацији клубова и играча ФС Србије. На утакмицама 

баража НЕ МОГУ наступати играчи који су клубу приступили у Летњем регистрационом периоду 

2023.године. 

 

РУКОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊЕМ 

 

                                                               Члан 6. 

 

 Такмичењем руководи надлежни орган ФС Мачванског округа – Директор купа и баража. 

 Службена лица за баражне утакмице одређују се са окружног и вишег степена такмичења, 

по процени надлежног органа. 

 

ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА 

                                                    



 

 

                                                               Члан 7. 

 

 Трошкове службених лица,  у висини трошкова судија и делегата Мачванске окружне лиге, 

исплаћује клуб домаћин – организатор утакмице. 

 Клуб домаћин – организатор утакмице дужан је обезбедити по 25 бесплатних улазница за 

клубове – учеснике баражних утакмица (за играче, стручно и техничко руководство). 

 Цене улазница за баражне утакмице одређује клуб домаћин – организатор, искључиво уз 

одобрење надлежног органа ФС Мачванског округа. 

 

 

 

ЖАЛБЕ 

                                                               Члан 8. 

 

 Све поднете жалбе од стране клубова прослеђују се надлежним органима ФС Мачванског 

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

Пропозиција за првенствене фудбалске утакмице окружног степена такмичења, у скраћеном року 

(У I степену жалба се улаже у року од 24 часа од дана одигравања утакмице; У II степену жалба се 

улаже у року од 24 часа од дана пријема првостепене одлуке). Такса на жалбу у I и II степену – 

сходно усвојеном Трошковнику Савеза. 

 

ДИСЦИПЛИНСКЕ ОДРЕДБЕ 

                                                               Члан 9. 

 

 Дисциплински прекршаји играча, тренера, функционера, стручних и техничких 

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

правилника ФС Србије. 

 Искључени играчи морају се, одмах по завршетку утакмице, јавити делегату ради давања 

изјаве. 

 

                                                               Члан 10. 

 

 С обзиром да су баражне утакмице наставак протеклог првенства, све дисциплинске казне, 

као и опомене (жути картони) изречене у првенству примењују се на истим. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

                                                               Члан 11. 

 

 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 12. 

 

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

Правилника о фудбалским такмичењима и Дисциплинског правилника ФС Србије, Пропозиција за 

фудбалске утакмице окружног степена такмичења и осталих прописа и норматива ФС Србије, ФС 

Региона Западне Србије и ФС Мачванског округа. 



 

 

 

                                                               Члан 13. 

 

 Ове Пропозиције ступају на снагу даном доношења, а примењиваће се од прве баражне 

утакмице за добијање учесника Мачванске окружне лиге и међуопштинских фудбалских лига 

„ЈАДАР“, „МАЧВА“ и „ПОЦЕРИНА“ у такмичарској 2022/23.години. 

  

 

 

                                                             
                                                                                                           ФС МАЧВАНСКОГ ОКРУГА 

                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                                                 Јосиповић Драгослав,с.р. 

 


