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 На основу члана 59. и члана 60. Статута ФС Града Новог Сада и Одлуке Извршног одбора ФС Града 
Новог Сада о систему такмичења на територији ФС Града Новог Сада, Одбор за хитна питања ФС Града 
Новог Сада, на седници одржаној 3. августа 2022. године, донео је 

 

 

П Р О П О З И Ц И Ј Е 
ТАКМИЧЕЊА ЗА ФУДБАЛСКИ КУП СРБИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ФС ГРАДА НОВОГ САДА У ТАКМИЧАРСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ 
 

 

Члан 1. 

 Учешће у такмичењу за Фудбалски куп Србије на територији ФС Града Новог Сада (у даљем тексту: куп 
такмичење) обавезно је за све тимове Фудбалског савеза Града Новог Сада и Општинског фудбалског 
савеза Тител - Жабаљ који се такмиче у систему сталних такмичења Фудбалског савеза Србије, изузев 
клубова који учествују у такмичењу Друге новосадске лиге (члан 12. став 1. Правилника о фудбалским 
такмичењима ФС Србије). 

Члан 2. 

 У куп такмичењу учествује: 

 16 тимова Прве новосадске лиге, 

 7 тимова Војвођанске лиге „Југ“, 

 2 тима Српске лиге „Војводина“. 

Члан 3. 

 Парови и домаћини утакмица првог кола за екипе Прве новосадске лиге и другог кола за екипе 
Војвођанске лиге „Југ“ и Српске лиге „Војводина“ одређују се жребом. 

 У наредним колима, састају се, редом, први и други пар, трећи и четврти пар, пети и шести пар, 
односно седми и осми пар из претходног кола. 

 У наредним колима, домаћин утакмице биће одређен уз употребу следећих принципа: 

 уколико су у обе утакмице претходног кола победиле домаће екипе, домаћин је екипа која је 
првоименована, односно која је победник пара означеног непарним бројем (први, трећи, пети...); 

 уколико су у обе утакмице претходног кола победиле гостујуће екипе, домаћин је екипа која је 
првоименована, односно која је победник пара означеног непарним бројем (први, трећи, пети...); 

 уколико је у једној утакмици претходног кола победила домаћа екипа, а у другој утакмици 
претходног кола победила гостујућа екипа, домаћин је екипа која је у претходном колу гостовала. 

Члан 4. 

 У првом колу парове, у првој грани жреба, чини шеснаест екипа Прве новосадске лиге, а у другој 
грани жреба две екипе које се ове године пласирале у Војвођанској лиги „Југ“, а то су ОФК „Славија“ из 
Новог Сада и ФК „Шајкаш 1908“ из Ковиља. 

 Од другог кола, у другој грани жреба, укључује се пет екипа Војвођанске лиге „Југ“, две екипе Српске 
лиге „Војводина“ и победник утакмице првог кола између ОФК „Славија“ и ФК „Шајкаш 1908“. 

 У другом, трећем и четвртом колу екипе Прве новосадске лиге играју у првој грани жреба, а екипе 
Војвођанске лиге „Југ“ и Српске лиге „Војводина“ играју у другој грани жреба. 

 У петом колу победник гране где се налазе клубови Прве новосадске лиге игра финални меч куп 
такмичења против победника гране у којој су тимови Војвођанске лиге „Југ“ и Српске лиге „Војводина“. 
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Члан 5. 

 У куп такмичењу утакмице се играју по једноструком куп-систему. 

 У случају нерешеног резултата, по завршетку утакмице, победник се добија извођењем ударца са 
места за казнени ударац, на начин утврђен Упутством Међународног борда за извођење казнених удараца. 

Члан 6. 

 Домаћин финалне утакмице одређује се, по правилу, жребом.  

 Извршни одбор ФС Града Новог Сада или Одбор за хитна питања ФС Града Новог Сада може донети 
одлуку о месту и начину одигравања финалне утакмице, о чему обавештава надлежни такмичарски орган. 

Члан 7. 

 ФС Града Новог Сада победнику Купа на територији ФС Града Новог Сада додељује пехар. 

 Победник Купа учествује у завршном делу такмичења на територији Фудбалског савеза Војводине. 

Члан 8. 

 Куп такмичење спроводе надлежни такмичарски, дисциплински и судијски органи ФС Града Новог Сада. 

 Надлежни другостепени орган је Комисија за жалбе ФС Града Новог Сада. 

 На  утакмицама куп такмичења делегате одређује такмичарски орган, а судије судијски орган. 

Члан 9. 

 Жалба на одиграну утакмицу подноси се у року од 48 сати од одигравања утакмице, уз доказ о уплати 
таксе у износу од 3.000,00 (трихиљаде) динара на текући рачун ФС Града Новог Сада број 340-1835-51. 

Члан 10. 

 Службеним лицима на утакмицама куп такмичења припадају накнаде у износима утврђеним одлуком 
Извршног одбора ФС Града Новог Сада. Накнаде службеним лицима исплаћује клуб домаћин, и то 
судијама пре, а делегату после утакмице, у складу са одлуком Извршног одбора ФС Града Новог Сада. 

 У случају неодигравања утакмице, клуб домаћин исплаћује делегату и судији само путни трошак. У 
случају прекида утакмице услед више силе, клуб је дужан да исплати службеним лицима целу таксу и 
путни трошак, а када утакмица буде поновљена у неком другом термину, клуб домаћин је дужан да 
службеним лицима исплати (1/2 таксе) и путни трошак. 

 У случају да се утакмица игра ван Новог Сада, службено лице има право да наплати путни трошак по 
цени од 25 динара по пређеном километру у оба смера. У случају да се утакмица игра у Новом Саду, а 
службена лица су такође из Новог Сада, онда се за путни трошак може наплатити максимално 300 динара. 
У оба случаја путни трошак могу наплатити највише два службена лица. 

 У случају да клуб домаћин не измири трошкове службених лица најкасније до уторка до 12:00 часова, 
односно петка до 12:00 часова (када се игра средом), биће покренут дисциплински поступак против клуба, 
а клуб ће бити кажњен новчаном казном од 5.000 динара и неће моћи да наступи на наредној званичној 
(куп или првенственој) утакмици све док не измири обавезе, пошто је аутоматски суспендован. 

Члан 11. 

 Питања која нису регулисана овим Пропозицијама биће решена у складу са одредбама Правилника о 
фудбалским такмичењима ФСС и другим прописима фудбалске организације. 

Члан 12. 

 Ове Пропозиције ступају на снагу даном доношења, а примењиваће се у такмичарској 2022/2023. години. 
 

ПРЕДСЕДНИК ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА 

ГРАДА НОВОГ САДА 

Новак Кострешевић, с.р. 


