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Источно Сарајево, новембар 2022. године 



ПРОПОЗИЦИЈЕ БОЖИЋНОГ ТУРНИРА У ФУТСАЛУ „ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО 2022“ 

 
Организациони одбор Божићног турнира у футсалу „Источно Ново Сарајево 2022“, у 

складу са  овлашћењима, на сједници одржаној у Источном Новом Сарајеву, 09. новембра 

2022. год. д о н о с и:  

 

ПРОПОЗИЦИЈЕ БОЖИЋНОГ ТУРНИРА У ФУТСАЛУ ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО 2022. 

 

 Божићни турнир у „футсалу Источно Ново Сарајево 2022“ организује Општина Источно Ново 

Сарајево на прелазу из текуће у наредну годину. Турнир носи назив „Божићни турнир у футсалу 

Источно Ново Сарајево“, а иза тога су бројеви године у којој се турнир одржава. 

Примарни циљ турнира је окупљање љубитеља спорта, рекреације грађана, студентске и школске 

омладине, као и употпуњавање календарског садржаја манифестација за становнике града.  

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим пропозицијама утврђује се правила, начин организовања, провођења такмичења на  Божићном 

турниру у футсалу „Источно Ново Сарајево 2022“, који се одржава у Спортској дворани на Тргу  

Републике Србије у Источном Новом Сарајеву у периоду од 27.12.2022. до 13.01.2023. године. 

 

Члан 2. 

Све утакмице Божићног турнира у футсалу „Источно Ново Сарајево 2022“ играће се у термину од 

17:00 до 22:00 сата. 

 

Члан 3. 

Све екипе ће, прије почетка такмичења, потписати Кодекс понашања турнира, којим ће гарантовати 

поштовање правила предвиђених овим Пропозицијама. 

 

УЧЕСНИЦИ ТАКМИЧЕЊА 

 

Члан 4. 

Право учешћа на овом турниру имају све слободно формиране сениорске екипе, које уредно и у 

складу  са пропозицијама турнира изврше пријаву екипе и уплату котизације од 300,00 КМ за учешће, 

до 22.12.2022. године.  
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Члан 5. 

Пријава екипа се врши путем  пријавног обрасца бр. 1. који садржи: назив екипе, списак играча, име 

тренера и представника екипе. Образац мора бити потписан од стране представника екипе. Уз 

пријавни образац потребно је приложити доказ о извршеној уплати котизације (вирман), лично, 

путем е-maila, или viber-а. 

 

Члан 6. 

Жријебање ће се одржати 25.12.2022. године у просторијама прес центра Спортске дворане на Тргу 

Републике Србије, Источно Ново Сарајево са почетком у 18,00 часова. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА 

 

Члан 7. 

У складу са правилима Футсала, такмичење на овом турниру проводи се у организацији “Општине 

Источно Ново Сарајево и комисије за такмичење овог турнира. Распоред утакмица одређује се 

жријебом такмичења у групама по једноструком бод систему, а у наредну фазу такмичења пласирају 

се по двије првопласиране екипе, с тим да се наредна фаза игра по систему елиминације. 

 

Члан 8. 

Екипе носиоце група одређује организатор по свом нахођењу на основу списка првопријављених  

играча наведених у пријави и према оствареним резултатима на претходним турнирима, а све 

остале екипе се жријебом сврставају у такмичарске групе. Жријебање екипа у групе је 

полудириговано. Зависно од броја екипа, групе ће бити састављене од по минимално 3 (три) екипе, 

а максимално 5 (пет) екипа. 

 

Члан 9. 

Утакмица се састоји из два једнака периода, од по 15 минута, гдје мјерење времена обавља 

мјерилац времена, уз одмор између два полувремена који траје 5 минута. Посљедње три минуте 

утакмице протичу у ефективној игри, односно мјерилац времена зауставља вријеме код сваког 

прекида игре (прекршај, аут, гол аут...). У даљем наставку турнира (фаза елиминације) утакмица се 

састоји од два једнака периода у трајању од по 20 минута (уз одмор између два полувремена који 

траје не дуже од 10 минута), осим утакмица за треће и прво мјесто гдје се у случају неријешеног 

резултата играју два продужетка у трајању од по 5 минута ефективне игре. Уколико се и тада не 

добије побједник, побједника ће одлучивати извођење удараца са тачке од шест метара. 
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Члан 10. 

Обавезе организатора су да обезбиједи такмичарске и друге услове за одржавање турнира, прикупи 

пријаве и уплате екипа, изврши жријебање и сачини распоред одигравања утакмица, руководи 

турниром путем Такмичарске комисије, организује завршну свечаност, изврши проглашење 

пласмана и подијели награде екипама и појединцима. Обезбиједити одговарајућу дежурну редарску 

службу са довољним бројем редара, те присуство припадника полиције, љекара и физиотерапеута, 

као и санитетско возило.   

 

 

Члан 11. 

Обавезе екипа учесника турнира су да благовремено пријаве екипу и уплате котизацију, да се 

придржавају пропозиција, правила игре и кућног реда у дворани, те обезбиједе присуство вође екипе 

на утакмици. 

 

Члан 12. 

За вријеме одигравања утакмица, поред терена за игру и на мјесту предвиђеном за резервне играче 

екипа, могу се налазити сљедећа лица: представник екипе, тренер екипе и играчи у спортској опреми 

(маркерима), те званична лица такмичења на турниру која ће обављати активности на предвиђеном 

мјесту поред терена за игру. 

 

ПРАВИЛА ИГРЕ 

 

Члан 13. 

Утакмице ће се играти искључиво према правилима футсала, ФС РС, ФС БиХ, УЕФА и ФИФА, која 

јасно предвиђају услове одигравања утакмица, а односе се на број играча, улоге судије и његовог 

помоћника, мјериоца времена, трајање утакмице. Исто тако, ова правила дају поједностављење 

појмова почетка и поновног започињања игре, када је лопта у игри и изван ње, начин постизања 

поготка, класификација прекршаја и неспортског понашања и њихово санкционисање, тачно 

дефинисање појма слободан ударац (директан и индиректан), појам акумулираног прекршаја, 

казненог ударца, те правила око убацивање лопте ногом у игру, убацивања лопте од стране голмана, 

удараца из угла, као и удараца са мјеста за извођење казненог ударца. Све екипе прије жријебања 

биће упознате са правилима футсала којих су се дужне придржавати током одигравања утакмица. 
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ПРАВО НАСТУПА 

 

Члан 14. 

Право наступа на утакмицама имају играчи чији је идентитет утврђен путем личне исправе коју 

посједује. Идентитет се утврђује прије почетка утакмице и играч који није уписан у записник утакмице 

не може наступити на утакмици.  

Екипе играју утакмице са 5 (пет) играча, од којих је један голман и капитен екипе. Највећи број 

дозвољених замјена је 5 (пет). Основна пријава за турнир може имати највише 10 (десет) играча. 

Екипе могу пријавити максимално десет (10) играча прије одигравања прве утакмице. Уколико екипа 

пријави мање од десет играча прије прве утакмице свака нова пријава играча у попуни до десет 

играча плаћа се 100,00 КМ. Такође, у случају повреде играча и голмана у првој фази плаћа се 

котизација у износу од 100,00 КМ, а у наредним фазама  такмичења котизација износи 300,00 КМ по 

пријављеном играчу.  

Приликом пријаве новог играча, екипе су дужне доставити нови списак играча. 

Екипама које улазе у наредну фазу такмичења, у случају потребе, дозвољено је довођење нових 

играча, за које су екипе обавезне платити посебну таксу у износу од 300,00 КМ по једном играчу, с 

тим што то не могу бити играчи који су већ наступали за неку другу екипу на турниру. 

 

УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА 

 

Члан 15. 

Такмичење у групној фази одвија се по једноструком бод систему и за побједу екипа осваја три бода, 

а за неријешен резултат свака екипа освајаја по један бод. Пласман на табели утврђује се збиром 

освојених бодова. Ако екипе имају исти број бодова, одлучује разлика између датих и примљених 

голова. У случају да је и разлика једнака, боље мјесто заузима екипа која је постигла више голова.   

Уколико се ради о мјесту које одлучује о прваку групе, или мјесту које осигурава наставак у даљем 

такмичењу, код једнаког броја бодова, пласман се утврђује на основу додатне табеле од резултата 

које су у међусобним утакмицама оствариле екипе са истим бројем бодова. Ако су ти параметри 

исти, онда одлучује разлика између датих и примљених голова, а ако је разлика једнака, одлучује 

већи број постигнутих голова, а ако је и то једнако одлучује укупна гол разлика у групи, ако су и ту 

екипе изједначене одлучује већи број постигнутих голова у групи,ако је и то једнако боље мјесто на 

табели заузима екипа која је добила мањи број дисциплинских мјера (жути и црвени картони), и на 

крају, ако су и ти параметри исти, одлучује жријеб. 

У елиминационој фази такмичења (осим утакмица за треће и прво мјесто према одредбама члана 

8. Пропозиција такмичења), у случају нерјешеног резултата изводе се ударци са тачке од шест 

метара којим се добија побједник на утакмици, према Правилима Футсал игре (по три ударца). 
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ЗАПИСНИК УТАКМИЦЕ 

 

Члан 16. 

Делегат уз сарадњу са представницима екипа сачињава записник утакмице. Ако на утакмици није 

уложена жалба, а не постоје услови за регистрацију по службеној дужности, утакмица се региструје 

постигнутим резултатом. Комисија за такмичење врши регистрацију одиграних утакмица. Ако је 

уложена жалба, рок за регистрацију се продужава до почетка прве наредне утакмице екипе која је 

уложила жалбу. Рок за регистрацију утакмице је 60 минута од подношења жалбе.  

 

ЖАЛБЕ 

 

Члан 17. 

Жалбе се по свим основама морају  лично у писаној форми доставити такмичарској комисији у року 

од 30 минута по завршетку утакмице са доказом о уплаћеној такси у износу од 100,00 КМ. 

Неблаговремено најављене, необразложене или нетаксиране жалбе се неће узимати у даљи 

поступак. 

 

ДИСЦИПЛИНСКЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 18. 

О дисциплинским прекршајима екипа, играча, чланова стручног руководства и функционера екипа 

који учествују у такмичењу одлучује Ад-хок комисија састављен од представника такмичарске и 

судијске комисије и представника организатора турнира. Правилник о прекршајима предвиђа да 

играч који добије двије опомене (жути картон) издржава аутоматски казну забране играња прве 

наредне утакмице. Играч искључен на утакмици, кажњава се најмање једном утакмицом неиграња-

прва наредна. Искључење играча због двије опомене (жути картон) не поништава прву јавну 

опомену. Играч пријављен од стране службеног лица у записник послије завршене утакмице због 

неспортског или недоличног понашања кажњава се аутоматски најмање једном утакмицом 

неиграња. Послије завршеног првог круга такмичења опомене се бришу, осим у случају када играч 

има двије опомене, што значи да у наредној утакмици нема право наступа. За све остале прекршаје 

примјењује се важећи дисциплински правилник Фудбалског Савеза Републике Српске. 

 

ФИНАНСИЈСКЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 19. 

Трошкове организација утакмица и свих службених лица сноси организатор турнира у складу са 

договором прије самог почетка турнира. 
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НАГРАДЕ 

 

Члан 20. 

Побједник турнира у футсалу добија пехар у трајно власништво и новчану награду у износу од: 

 За освојено I   мјесто  12.000,00 КМ 

 За освојено II  мјесто    2.000,00 КМ 

 За освојено III мјесто    1.000,00 КМ 

 За освојено IV мјесто       500,00 КМ 

Предвиђене су и појединачне награде за најбољег играча турнира, најбољег голмана турнира, 

најбољег стријелца турнира и најбољег судију турнира. За најбољег стријелца важи правило 

евиденције постигнутих погодака од друге фазе такмичења. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 21. 

За сва остала питања која нису предвиђена овим пропозицијама важе одрдбе правилника о 

фудбалским такмичењима у футсалу. Ове пропозиције ступају на снагу одмах и примјењују се у току 

одржавања Божићног турнира у футсалу „Источно Ново Сарајево 2022. године“. 

 

 

 

                                                                                                  ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР  

                                                                   БОЖИЋНОГ ТУРНИРА  ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО 2022. 

 


