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На основу члана 35. Статута Фудбалског савеза Републике Српске, Извршни одбор ФСРС, на 
сједници одржаној  01.07.2022. године, д о н о с и 

 
 

ПРОПОЗИЦИЈЕ 
ЗАВРШНОГ ДИЈЕЛА КУП-а Републике Српске ''Др Милан Јелић'' 

за такмичарску сезону 2022/23. 
 

 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 

Овим  Пропозицијама  утврђује  се  начин  руковођења  и  организовања  Фудбалског купа Републике 
Српске ''Др Милан Јелић'' (у даљем тексту: Куп РС) у такмичарској 2022/23. сезони. 

У такмичењу за Фудбалски Куп Републике Српске могу да учествују сви регистровани фудбалски 
клубови са територије Фудбалског савеза Републике Српске (у даљем тексту: ФСРС). 

РУКОВОЂЕЊЕ  И ОРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА 

 

Члан 2. 
 

Такмичење за Куп РС је такмичење које се организује као стално такмичење ФСРС, а проводи 
сходно одредбама Правилника о такмичењу ФСРС, Правила  игре  фудбала, и осталих општих аката ФСРС, 
те прописа УЕФА и ФИФА. 

Такмичење за Куп РС почиње у општинским, а наставља се у подручним фудбалским савезима, те 
завршним дијелом на нивоу ФСРС.  

Такмичења за Куп РС у оквиру територијалних општинских и подручних савеза морају се завршити 
најкасније 10 дана прије календаром утврђеног термина одигравања утакмица завршнице 1/16 финала 
купа ФСРС и од тог термина клубови и играчи стичу права и обавезе везане за такмичења у оквиру сталних 
такмичења на нивоу РС ( жути и црвени картони, временске казне и друга права и обавезе).  

 
Члан 3. 

 
Такмичењем за Куп РС у оквиру територијалних  савеза руководе надлежни органи тих савеза, а 

завршним дијелом такмичења за Фудбалски Куп Републике Српске руководи Комисија за такмичење 
ФСРС (у даљем тексту Комисија), у сарадњи са Одјелом за такмичење. 

Општински и Подручни  савези  могу  својим  прописима  регулисати  питања  из  ових Пропозиција, 
који се односе на организацију и провођење такмичења у њиховој  надлежности, с тим да ти прописи 
морају садржавати јединствене норме из прописа ФСРС и тим прописима не могу се поништити права и 
обавезе дефинисане овим пропозицијама. 
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УЧЕСНИЦИ ТАКМИЧЕЊА ЗАВРШНОГ ДИЈЕЛА КУП-а РС 

 

Члан 4. 
 

У завршном дијелу такмичења за Фудбалски Куп Републике Српске учествују 32 (тридесетдва) 
клуба и то: 
Клубови из РС који су се такмичили у такмичењу Премијер лиге ФСБиХ за такмичарску сезону 2021/2022. 
година (4 клуба) 
 
Клубови Прве лиге ФС  РС који су учестовали у такмичењу за такмичарску сезону 2021/2022. година (16 
клубова) 
 
Најуспјешнији клубови представници такмичења Купа ФСРС на нивоу Подручних фудбалских савеза или 
клубови из подручних савеза пласирани на неки други начин, (12 клубова), према сљедећој квотној 
заступљености Подручних фудбалских савеза у такмичењу Купа ФСРС: 
 

- Подручни фудбалски савез Бијељина   3 клуба 

- Подручни фудбалски савез Добој   2 клуба 

- Подручни фудбалски савез Градишка  2 клуба 

- Подручни фудбалски савез Бања Лука  2 клуба 

- Подручни фудбалски савез Приједор  1 клуба 

- Подручни фудбалски савез И.Сарајево  1 клуба 

- Подручни фудбалски савез Требиње  1 клуба  

 
Утакмице  шеснаестине, осмине и четвртине финала играју се по једноструком куп систему, а 

полуфинала Фудбалског Купа РС играју се по двоструком куп-систему.  
Утакмице финала Купа РС играју се према термину и мјесту одигравања, сходно утврђеном календару 
такмичења према Одлуци ИО ФСРС, могу се играти двије  или једна утакмица финала Купа ФСРС а у складу 
са Одлуком ИО ФСРС и постигнутом међусобном сагласношћу клубова финалиста. 

 

ЖРИЈЕБ ПАРОВА ЗАВРШНОГ ДИЈЕЛА КУП-а РС 

Члан 5 . 

 
Распоред утакмица утврђује се жријебом којим руководи Такмичарска комисија ФСРС. 
 
Приликом жријебања парова утакмица 1/16, 1/8 и ¼ финала Купа ФСРС, домаћин је онај Клуб који се 
налази тренутно у нижем степену такмичења у односу на клуб противника, односно уколико се ради о 
клубовима противницима истога степена такмичења, домаћин је клуб који је тренутно слабије пласиран 
у текућој такмичарској сезони. 
 
У утакмицама ½ финала и финала домаћин је клуб који се одреди жријебом. 
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ОРГАНИЗАЦИЈА УТАКМИЦА 
  

Члан 6. 
 

Организација утакмица се врши према одредбама Правилника о фудбалским такмичењима ФСРС 
и Пропозицијама такмичења Прве лиге РС. 

Утакмице се играју на теренима регистрованим за првенствене утакмице клубова учесника Купа, 
а након 1/4 финала утакмице се могу играти искључиво на теренима лиценцираним за одигравање 
утакмица  Премијер лиге БиХ и Прве лиге РС и Друге лиге РС. 

Изузетно од претходног става, утакмице се могу играти и на теренима који нису лиценцирани за 
наведене лиге уколико то процијени AD HOC комисија ФСРС, а коначну одлуку доноси Комисија за 
такмичење. 

Организацију утакмица шеснаестине финала, осмине финала, четвртфинала и полуфинала врши 
клуб – домаћин. 

Организацију финалне утакмице завршнице непосредно врши ФСРС . 
Клуб домаћин обавезан је обезбиједити снимање утакмице с најмање 1 (једном) камером, која се 

обавезно налази на средини терена. 
 

Члан 7. 
 

Клуб домаћин је обавезан на свим утакмицама поставити на јарболе:  заставу Републике Српске, 
заставу ФСРС, а могу се поставити клупске, општинске и градске, те застава фер плеја. Истакнуте заставе 
морају бити истих димензија. 

Постављање других застава није дозвољено, а у случају њиховог постављања, клуб ће сносити 
дисциплинске санкције по Дисциплинском правилнику ФСРС. 

Клуб домаћин је обавезан да предузме све мјере у циљу осигурања личности: чланова гостујуће 
екипе, судија, посматрача суђења, делегата, гостујућих навијача (код организираног доласка) за вријеме 
одигравања утакмице, након завршетка утакмице, све до напуштања стадиона и мјеста одигравања 
утакмице. Клуб домаћин, такође је обавезан осигурати одговарајућу дежурну редарску службу с 
прописно означеним довољним бројем редара заштитарске организације, припадника полиције, љекара 
и дежурно санитетско возило са особљем и носилима, као и довољан број скупљача лопти који морају 
бити прописно обиљежени. 

Клуб домаћин је обавезан надлежној полицијској управи пријавити мјесто и вријеме одигравања 
утакмице и прибавити писмено одобрење, а на захтјев полицијске управе доставити и друге релевантне 
податке. 

Без припадника полиције, санитетског возила, дежурне љекарске службе - љекара и редарске 
службе утакмица се неће играти. 

Клуб-организатор дужан је обезбиједити на стадиону једну контролну собу, која осигурава 
свеобухватан поглед на унутрашњост стадиона. 

Ова контролна соба служи за хитно окупљање: делегата, службене представнике клубова, 
комесара за безбједност, координатора безбједности ФСРС (ако је одређен) и представника полиције у 
случају кризне ситуације и по потреби представник хитне помоћи и ватрогасаца. 
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ПРАВО НАСТУПА 

 
Члан 8. 

Право наступа на утакмицама завршног дијела такмичења Купа ФСРС имају играчи који испуњавају услове 
за наступ који су прописани Правилникoм о регистрацијама клубова и играча и статусу и трансферу играча 
ФСБиХ, као и Правилником о фудбалским такмичењима ФСРС. 
 
У завршном дијелу такмичења не могу наступати играчи који су наступали у другим клубовима који 
учествују или су учестовали у текућем завршном дијелу такмичења Купа ФСРС. 
 
На Куп утакмицама могу наступити играчи који су стекли право наступања према одредбама Правилника 
о фудбалским такмичењима ФСРС односно Правилника о регистрацијама клубова и играча и статусу и 
трансферу играча, уколико су навршили најмање 17 година живота, као и играчи који су навршили 16 
година, али са обавезним специјалистичким љекарским прегледом, којим се оглашава способним за 
наступање на првенственим утакмицама сениорског узраста. 
 
Учесници Купа ФСРС обавезни су да у саставу пријављеног тима имају најмање два играча млађа од 21 
године живота. 
 
Учесници Купа ФСРС обавезни су да током цијелог тока трајања првенствене утакмице наступају са једним 
играчем узраста до 21 године живота. 
 
Под играчем узраста до 21 године подразумијева се играч који на дан 01. јануара текуће такмичарске 
године није био старији од 21 годину. 
(Под играчем до 21 године у такмичарској сезони 2022/2023. година сматрају се играчи рођени 
01.01.2001. године и млађи) 
 
У случају изласка из игре играча узраста до 21 године, умјесто њега мора ући играч узраста до 21. године, 
уколико је потребно обезбиједити услове из става 4. овога члана. 
 
Уколико екипа не испоштује одредбе о праву наступа играча до 21. године сносиће посљедице према 
одредбама Правилника о фудбалским такмичењима ФСРС односно санкције за почињени прекршај 
према одредбама  ДП ФСРС. 
 
За клуб на куп утакмици могу наступити највише три играча који су за клуб регистровани по основу 
Уговора о уступању и као такви уписани у записник утакмице. 
 
За клуб на куп утакмици може наступити највише пет (5) играча страних држављана који су уписани у 
записник утакмице, с тим, да клуб може имати већи број регистрованих играча страних држављана. 
 
Играч којем истекне радна и/или боравишна дозвола нема право наступа , а ако наступи такав играч, клуб 
ће сносити дисциплинске и такмичарске посљедице. 
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Играчи са двојним држављанством, РС/БиХ и неке друге државе, не сматрају се страним држављанима. 
 
Играч који је регистрован за велики фудбал и за футсал истовремено, може нступити исти дан на двије 
утакмице истовремено, и то искључиво једну у футсалу и једну у великом фудбалу. 
 
Играч који  је уписан у записник утакмице, сматра се да на утакмици није наступио уколико није ушао у 
игру. 
 
Играч који није унесен у COMET систем не може наступити за своју екипу на утакмици 
 
Играчи клубова Премијер, Прве и Других лига који наступају на утакмицама Купа ФСРС обавезно морају 
имати закључен Уговор играча аматера или неаматера са клубом за који наступају као услов за наступ на 
куп утакмици. 
 
Клуб непоштивањам претходних ставова овог члана, повлачи за собом посљедице предвиђене према 
одредбама  Правилника о фудбалским такмичењима ФСРС односно санкције за почињени прекршај 
према одредбама  ДП ФСРС. 
 
Играчи клубова Премијер, Прве и Других лига који наступају на утакмицама Купа ФСРС обавезно морају 
имати закључен Уговор играча аматера или неаматера са клубом за који наступају као услов за наступ на 
куп утакмици. 
 
УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА 
 

Члан 9. 
 

У случају неријешеног резултата у утакмицама шеснаестине, осмине и четвртине финала, као и 
финалне утакмице ако се игра једна утакмица, изводе се ударци са тачке за извођење казненог ударца 
за добијање побједника на утакмици. 

У утакмицама  полуфинала Куп-а и финала ако се играју двије утакмице, пласман се остварује на 
основу збира бодова из двије утакмице, с тим да побједа доноси три бода, а неријешен резултат један 
бод.      

Ако је збир бодова исти, побједника одлучује однос примљених и постигнутих погодака, а ако је 
однос погодака једнак, након друге утакмице изводе се ударци са тачке за извођење казненог ударца за 
добијање побједника на утакмици, према Правилима фудбалске игре. 

 
Члан 10. 

 
Уколико клуб, након обављеног жријеба такмичарских бројева, својом кривицом одустане од Куп 

такмичења, или неоправдано не дође на одигравање утакмице, у даље такмичење ће се пласирати 
противнички клуб. 

Уколико се ради о утакмицама које се играју по двоструком куп-систему, а клуб неоправдано не 
дође на одигравање друге утакмице, у даље такмичење ће се пласирати противнички клуб, без обзира 
на резултат прве утакмице. 
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Клуб који неоправдано одустане од Куп такмичења или неоправдано не дође на одигравање 
утакмице, сносит ће дисциплинске посљедице у складу са одредбама Дисциплинског правилника ФСРС. 
 
 
ЖАЛБЕ 

 
Члан  11. 

 
Жалбе на утакмицу подносе се Комисији за такмичење ФСРС који их рјешава у првом степену. 
Жалбе се по свим основама морају најавити уз образложење, електронским путем, телеграмски, 

е-маилом или фаxом који има аутоматски испис датума и времена о најави жалбе. Најаву жалбе 
доставити у ФСРС у року од 24 часа по одиграној утакмици, а писмено образложење са доказом о 
уплаћеној такси мора се доставити ФСРС у року од  48 часова по одиграној  утакмици.  

Уколико рок за улагање жалбе истиче у недјељу или на државни празник, рок за улагање жалбе 
се продужава за први слиједећи радни дан. 

Жалба се доставља Комисијау путем Одјела за такмичења ФСРС. 
Уз жалбу се доставља доказ о уплаћеној такси у складу са одлуком ИО ФСРС. 
Одлуке о поднијетим жалбама на утакмице доносе се у складу са Правилником о такмичењима 

ФСРС. 
 

 

ТАКСА НА ЖАЛБУ 
 

Члан 12. 
 

Висину таксе на жалбу по свим основама утврдује Извршни одбор ФСРС. 
Такса се враћа подносиоцу само уколико се жалба у потпуности усвоји. 

 

Члан 13. 
 

Ненајављене, неблаговремене и л и  недовољно таксиране жалбе неће бити узете у поступак, већ 
ће бити одбачене, а утакмица ће бити регистрована постигнутим резултатом. 

При оцјени правовремености жалбе узима се у обзир датум е-маила, поштанском жигу 
препорученог писма или телеграма, датум на факсу потврди о жалби одасланој телефаксом или  датум 
на новчаној уплатници. 
 

Члан 14. 
 

Жалбе на одлуке Комисијаа за такмичење подносе се Апелационој комисији ФСРС у року од осам 
(8) дана од пријема писмене одлуке. 

 Жалба се подноси путем Комисије за такмичење чија се одлука жалбом побија. 
Одлуке о поднијетим жалбама на одлуке Комисије за такмичење доносе се најкасније у року од 

осам (8) дана. 
Жалбе на одлуке Дисциплинског комисије подносе се Апелационој комисији у року од осам (8) 

дана од пријема писмене одлуке. 
Против одлуке Апелационе комисије не може се уложити жалба. 
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ДИСЦИПЛИНСКЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 15. 
 

О дисциплинским прекршајима клубова, играча, чланова стручног и техничког руководства и 
функционера клубова који учествују у такмичењу, одлучује се на основу Дисциплинског правилника 
ФСРС.  

 
 

ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 16. 
 

Трошкове организације утакмица и свих службених лица сноси клуб домаћин.  
 

Члан 17. 
Свака Куп утакмица подлијеже сљедећим трошковима које сносе клуб или Савез (за финалну утакмицу): 
 

- Делегату, судијама и контролорима суђења за утакмице исплаћује се накнада трошкова од стране 

клуба домаћина према степену такмичења Клуба домаћина, уз напомену уколико се ради о клубу 

Премијер лиге ФСБиХ исти плаћа трошкове службених лица Прве лиге ФСРС, истичући, да на 

утакмицама гдје је ангажован 4. судија, а ради се о клубу домаћину који је један од нижих рангова 

у односу на Прву лигу, трошкови 4 судије износе 50 % у односу на трошкове асистената судије. 

 
Службеним лицима утакмице (судије, делегат, контролор суђења) исплаћују се трошкови готовински по 
одиграној утакмици или жиралним путем на њихове текуће рачуне најкасније 72 часа по одиграној 
утакмици, те су клубови обавезни доказ о измиреној обавези доставити електронским путем Сектору за 
такмичење у року који је напријед назначен. 
 
Административни секретаријат ФСРС путем Сектора за такмичење и односе са јавношћу, обавезан је, да 
након сваког одиграног кола клубовима који не испоштују одредбу плаћања доставити одлуку о 
аутоматској суспензији. 

 
 
 

НАГРАДЕ 
 

Члан 17. 
 

Побједник  Куп-а РС добија прелазни пехар и пехар у трајно власништво. 
Финалистима Куп-а РС припада новчана награда по одлуци ИО,  
Играчи, техничко и стручно руководство клуба-побједника добивају 40 златних медаља, а играчи, 

техничко и стручно руководство клуба другог финалисте 40 сребрених медаља. 
Златне медаље се додјељују службеним лицима финалне утакмице. 
Екипе учеснице утакмица Финала Купа РС обавезне су приступити уручењу признања за освојени 

пласман. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
    

Члан 18. 
 

За сва остала питања која нису предвиђена овим Пропозицијама важе одредбе Правилника о 
фудбалским такмичењима ФСРС, Пропозиција такмичења Прве лиге РС, Правила фудбалске игре и других 
прописа ФСРС, ФИФА-е и УЕФА-е. 

 
Члан 19. 

 
Пропозиције ступају на снагу даном објављивања на wеб страници Савеза, а примјењују се за 

такмичарску 2022/23. сезону. 
 

         
           ПРЕДСЈЕДНИК 
 
           Вицо Зељковић 
 
 


