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ПРОПОЗИЦИЈЕ 
Турнира у малом фудбалу „Борик 2021“ 

 
Традиционални турнир у малом фудбалу „Борик“ организује ЈУ Спортски 
центар „Борик“. 
Турнир носи назив „Борик“, а иза тога су бројеви године у којој се турнир 
одржава. Основни циљ турнира је окупљање љубитеља спорта, рекреације 
грађана, студентске и школске омладине, продужење спортске сезоне преко 
зиме. 
 
 
 

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Директор формира и именује комисије турнира које су дужне да реализују 
турнир у складу са Пропозицијама и правилима игре турнира „Борик 2021“. 
 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Организатор турнира је ЈУ Спортски центар „Борик“ и њиме руководи 
Такмичарска комисија.  
 

Члан 2. 
Турнир је отворен за све слободно формиране екипе свих узраста које у 
одређеном року уплате одређену котизацију (осим за категорије које 
учествују без котизације), изврше пријаву и потпишу уговор о учешћу на 
турниру. Од котизације се издваја наградни фонд и то: 
1. Наградни фонд за сениоре износи: 

- За освојено I мјесто 10.000,00 КМ 
- За освојено II мјесто 2.800,00 КМ 

2. Наградни фонд за ветеране (35+)  
- За освојено I мјесто 1.000,00 КМ 
- За освојено II мјесто 300,00 КМ 

3.  Наградни фонд за ветеране  (50+)  
- За освојено I мјесто 600,00 КМ 
- За освојено II мјесто 200,00 КМ 

Новчане награде исплаћују се побједничким екипама умањене за 10% 
обрачунатог пореза у складу са чл. 56 став 1. Закона о порезу на доходак 
грађана (СГ РС 120/08). За категорије U-16 (2004 и млађи), U-14 (2006 и 
млађи), U-12 (2008 и млађи) и U-10 (2010 и млађи) се не исплаћује награда. 
 

Члан 3. 
Доказ о извршеној вирманској уплати се обавезно мора путем факса, 
електронске поште или лично доставити Организатору турнира. Приликом 
пријаве екипе, вођа екипе је обавезан навести имена и презимена првих 6 
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(шест) играча који ће наступати за екипу, а који улазе у укупну квоту од 10 
играча. За плаћену котизацију право наступа имају само првопријављених 
10 (десет) играча, а да раније нису наступали за другу екипу. Екипа се може 
појачати новим играчима, од којих могу бити максимално 4 (четири). Играчи 
који су наступали претходно за једну екипу која је завршила учешће на 
турниру закључно са групном фазом, могу појачати неку другу екипу од 
елиминационе фазе закључно са четвртфиналом, а вођа екипе је дужан 
тридесет минута пред утакмицу испунити додатни дио пријаве и уплатити 
50% котизације за сваког од њих. 
 
Екипа се може појачати новопријављеним играчима у свим фазама 
такмичењима, а вођа екипе је дужан тридесет минута пред утакмицу 
испунити додатни дио пријаве и уплатити 50% котизације за сваког од њих. 
Екипа може максимално имати четрнаест (14) играча. 
За екипе ветерана 35+ и 50+ могу наступати играчи навршених 35 година и 
више, односно навршених 50 година и више. Године старости се рачунају 
закључно за даном наступа. 
Играчи који имају изречену казну забране играња од стране Организатора 
немају право наступа на турниру „Борик“. 
Да би се турнир одржао, најмањи број пријављених екипа у категорији 
сениори је шеснаест (16), а у осталим категоријама четири (4). 
 

Члан 4. 
Обавезе организатора су:  

- обезбиједити такмичарске и друге услове за одржавање турнира;  
- прикупити пријаве и уплате екипа;  
- извршити жријебање и сачинити распоред одигравања утакмица;  
- руководити турниром путем Такмичарске комисије;  
- организовати завршну свечаност, извршити проглашење пласмана, 

подијелити награде екипама и појединцима;  
- обезбиједити стално дежурство медицинског особља на свим 

утакмицама.  
 

Члан 5. 
Обавезе екипа учесника турнира су да: 

- потпишу уговор о учешћу на турниру;  
- благовремено пријаве екипу и уплате котизацију;  
- да се придржавају пропозиција, правила игре и кућног реда; 
- обезбиједе присуство вође екипе на утакмици. 

 
Члан 6. 

Екипе носиоце група одређује организатор по свом нахођењу на основу 
списка првопријављених 6 (шест) 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. 
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Члан 7. 
Распоред утакмица по групама одређује се Бергеровим таблицама. За побједу 
у групи се добијају 3 (три) бода, а за пораз се не добијају бодови. У случају 
неријешеног резултата у групама приступиће се извођењу казнених удараца 
(по 3). Екипа која буде боља у извођењу казнених удараца добија 2 (два) 
бода, а поражена 1 (један) бод. Екипа на свакој утакмици може добити и 
казнене поене и то: 

- за сваки црвени картон 3 (три) поена, 
- за сваки жути картон по 1 (један) поен. 

 
Члан 8. 

У елиминациону фазу ће се пласирати побједници група, те, зависно од броја 
група, најбоље другопласиране екипе до попуне костура. Критеријум за 
одређивање пласмана у групама је сљедећи: 
 

1. Укупан број бодова, 
2. Међусобни скор (у случају да двије или више екипа имају исти број 

бодова, међусобни скор се одређује на сљедећи начин: 
a) број освојених бодова у међусобним сусретима екипа које имају 

једнак број бодова, 
b) гол разлика у међусобним сусретима ових екипа, 
c) више постигнутих голова у међусобним сусретима), 

3. Укупна гол разлика, 
4. Више постигнутих голова, 
5. Мањи број казнених поена, 
6. Жријеб. 

 
У случају неједнаког броја екипа у групама, а приликом одређивања 
најбољих другопласираних екипа, у групама са већим бројем екипа бришу се 
резултати посљедњепласиране екипе. 
Критеријум за одређивање најбољих другопласираних екипа је: 
 

1. Укупан број бодова, 
2. Укупна гол разлика, 
3. Више постигнутих голова, 
4. Мањи број казнених поена, 
5. Жријеб. 

 
Члан 9. 

Елиминациона фаза почиње зависно од броја група по категоријама и то: 
 
1 група – финале, 
2-3 групе – полуфинале, 
4-7 група – четвртфинале, 
8-15 група – осмина финала, 
16 или више група – шеснаестина финала. 
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Распоред парова у елиминационој фази се одређује на сљедећи начин:* 
У случају једнаког броја првопласираних и другопласираних екипа у 
елиминационој фази, жријеб се креира тако да се костур попуњава 
побједницима група као првоименованим екипама (домаћинима), а 
другопласирани попуњавају другоименоване екипе почевши од задњег пара. 
У случају неједнаког броја првопласираних и другопласираних екипа, костур 
попуњавају редом побједници група као првоименовани у паровима 
(домаћини) (нпр. побједник групе 1 на мјесто 1, побједник групе 2 на мјесто 
3…). 
Када се попуне првоименовани у паровима, онда се, почевши од задњег пара 
у костуру попуњавају другоименовани у пару. Када се заврши попуњавање 
костура са побједницима група, остала мјеста се попуњавају најбољим 
другопласираним екипама чији се распоред одређује формирањем табеле 
другопласираних екипа, а у складу са критеријума из члана 8. 
 

Члан 10. 
Организатор задржава право да непосредно прије такмичења одреди начин 
играња турнира и саме завршнице финалног дијела турнира. 
Датуме одигравања утакмица одређује организатор послије обављеног 
жријеба. Промјена датума одигравања утакмица на захтјев екипе није 
могућа, осим у оправданим случајевима о чему одлучује Такмичарска 
комисија уз писмену сагласност противничке екипе. 
Промјена датума и сатница одигравања утакмица није могућа послије 
истицања на огласној плочи, веб-страници Организатора и објаве у 
средствима јавног информисања. Уколико се једна екипа не појави у 
заказано вријеме, почетак утакмице се може пролонгирати максимално 10 
(десет) минута у односу на званичну сатницу. Утакмицу екипа може играти 
минимално са 4 (четири) играча укључујући и голмана. У случају мањег броја 
играча утакмица се региструје службеним резултатом 3:0 за противника. 
 

Члан 11. 
Вођа екипе је једино овлашћено лице за контакте са организаторима 
турнира. У службеном простору могу се налазити само пријављени играчи из 
записника, вођа и представник екипе. Вођа и представник екипе дужни су на 
видном мјесту носити службену акредитацију организатора, коју ће задужити 
прије почетка утакмице и раздужити на крају исте. Особе које нису у 
наведеном статусу, на захтјев Организатора су дужне се удаљити из 
службеног простора у року од 5 минута. Уколико особе које нису у наведеном 
статусу не напусте службени простор екипа губи утакмицу службеним 
резултатом 3:0 за противника. 
 

Члан 12. 
Вођа екипе је дужан најмање 30 (тридесет) минута, а за утакмице 
полуфинала и финала 60 (шездесет) минута прије почетка утакмице 
доставити списак играча на пријави са личним документом. У случају 

                                                 
* У прилогу примјери 
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провјере, вођа екипе је дужан доставити идентификациона документа за 
играче у постављеном року Организатора. 
 

Члан 13. 
Вођа екипе својим потписом на пријави гарантује да су сви играчи са списка 
здрави и способни за наступ и да на турниру наступају по сопственој жељи 
и на сопствену одговорност. У случају повреде играча вођа екипе је обавезан 
о томе писмено обавијестити дежурног здравственог радника најкасније 15 
минута по завршетку утакмице и прије напуштања дворане. 
 

Члан 14. 
Ако је играч на списку екипе, а није био на клупи, односно у спортској 
опреми, сматра се да није наступио за ту екипу и за другу има право наступа. 
 

Члан 15. 
Екипа која наступи са играчем који је наступа за неку другу екипу губи 
утакмицу са резултатом 3:0 (ПФ), осим у случајевима како је одређено 
Чланом 3. ових Пропозиција. 
 

Члан 16. 
Екипе су дужне наступити у једнообразној опреми са јасно назначеним 
бројевима, а употреба доњег дијела тренерке дозвољена је само голману. 
Екипе које не буду у једнообразној опреми дужне су користити маркере. 
 

Члан 17. 
Првоименована екипа у записнику је домаћин и има право избора боје 
дресова. 
 

Члан 18. 
Приговор на утакмицу вођа екипе улаже по завршетку утакмице у записник 
са утакмице, а обавезно писменим путем у року од 60 (шездесет) минута по 
завршетку утакмице. Уз дозвољену жалбу обавезно уплатити 50% износа 
котизације која се у случају позитивног рјешења враћа подносиоцу жалбе. 
 

Члан 19. 
Такмичарска комисија на приједлог Дисциплинске комисије може донијети 
одлуку да се одиграна утакмица понови уколико је дошло до теже повреде 
материјалних правила игре. Одлука Такмичарске комисије је коначна. 
 

Члан 20. 
Искључени играч или службено лице за добијени црвени картон дужно је по 
завршетку утакмице записничком столу дати изјаву у писменом облику. 
Уколико искључени играч или службено лице не да писмену изјаву, 
подлијеже дисциплинској одговорности и аутоматски се кажњава додатно 
једном утакмицом неиграња на турниру, по писменом приједлогу 
Такмичарске комисије. 
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Судија који је додијелио црвени картон дужан је дати писмену изјаву о 
разлозима искључења. 
 

Члан 21. 
Дисциплинска комисија је дужна да по прикупљању писмених изјава и 
потребних материјала у вези са искључењем играча или службених лица, те 
обави потребан поступак и писмено, путем огласне плоче и wеб странице 
Организатора објави своју одлуку. 
 

Члан 22. 
Дисциплинска комисија може искључење због добијеног црвеног картона 
окарактерисати као лакши или тежи прекршај. За лакши прекршај минимална 
казна је једна утакмица неиграња. Играч одрађује казну у категорији у којој 
је исту зарадио (има право наступа у другим категоријама). У случајевима 
тежих прекршаја минимална казна је двије утакмице неиграња, а играч нема 
право наступа ни за друге категорије у којима наступа до истека казне у 
категорији у којој ју је добио. О тежини прекршаја одлучује Дисциплинска 
комисија. 
Уколико је играч завршио такмичење у категорији у којој је кажњен, казну 
одрађује у првој сљедећој утакмици у којој наступа у некој другој категорији. 
Кажњени играч у току трајања казне нема право се пријавити као играч у 
некој другој категорији. 
 

Члан 23. 
Одлука Дисциплинске комисије је коначна, а учесници спора на исту немају 
право жалбе.  
 

Члан 24. 
Такмичарска комисија има право удаљити екипу са такмичења у случају 
повреде пропозиција или неспортског понашања чланова екипе у оквиру 
такмичења. 
 

Члан 25. 
Организатор награђује новчано двије првопласиране екипе у сениорској и 
ветеранским конкуренцијама и спортским наградама двије првопласиране 
екипе у свим категоријама, те спортским наградама најбољег играча, 
голмана, стријелца турнира за све категорије и најперспективнијег играча 
турнира.  
 

Члан 26. 
Право организатора је да одреди начин бирања најбољих појединаца и 
других актера такмичења. У случају истог броја постигнутих голова, најбољи 
стријелац је онај који је голове постигао у мање одиграних утакмица. Голови 
постигнути из удараца са седам метара који се изводе у случају неријешеног 
резултата се не рачунају. 
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ПРАВИЛА ИГРЕ ТУРНИРА У МАЛОМ ФУДБАЛУ „БОРИК 2021“ 
 

Правило I 
Турнир се игра по правилима фудбалске игре прилагођеним условима 
објекта СД „Борик“ и то:  
 

Правило II 
Игра се на терену димензија 40 x 20 m, а голови су димензија 4 x 2 m. 
Утакмицу играју двије екипе гдје свака екипа има 6 (шест) играча од којих је 
један голман. Највећи број резервних играча је 8 (осам), у складу са чланом 
3 ових пропозиција. 
 

Правило III 
У групној фази сениорског и ветеранског турнира (35+) утакмица траје 2 x 
12 мин. (без заустављања времена у задње 2 (двије) минуте утакмице), а од 
елиминационе фазе 2 x 20 мин., са полувременом, тј. паузом од 5 (пет) мин. 
За ветеране (50+), U-16, U-14, U-12 и U-10 утакмица траје 2 x 10 мин. (без 
заустављања времена у задње 2 (двије) минуте утакмице) у групној фази, а 
од елиминационе фазе 2 x 15 мин са полувременом, тј. паузом од 5 (пет) 
мин. Само судија својом одлуком и знаком који даје записничком столу, може 
зауставити вријеме трајања утакмице, осим задње 2 (двије) минуте утакмице, 
када се и без његовог знака обавезно зауставља вријеме чим лопта напусти 
игралиште.  
  

Правило IV 
Од утакмица елиминационе фазе свака екипа има право на по 1 (један) тајм 
аут у току утакмице у трајању од 1 (један) минут, а у утакмицама полуфинала 
и финала по 1 (један) тајмаут по полувремену утакмице у трајању од 1 
(једног) минута, 

 
Правило V 

У случају неријешеног резултата по завршетку утакмице екипе изводе по 3 
(три) казнена ударца (седмерца) наизмјенично, ако је и тада резултат 
поравнат наставља се извођење казнених удараца по један до коначног 
побједника. Тек пошто су се изредали учесници меча (из Записника) може 
доћи до понављања извођача. Распоред извођача одређује вођа екипе. У 
случају неједнаког броја играча у екипама, екипа са већим бројем играча, 
након што су сви из екипе са мањим бројем играча извели седмерац може 
бирати даљњи редослијед својих извођача. 

 
Правило VI 

Убацивање лопте у терен се изводи ногом, на мјесту гдје је лопта напустила 
игралиште са линије или непосредно иза линије, не даље од 30 cm. 

 
Правило VII 

Код извођења свих прекида, противнички играч или више њих, мора били 
удаљен најмање 5 (пет) метара од мјеста одакле се изводи прекид. 
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Правило VIII 
Сви прекиди се морају извести у року од 5 (пет) секунди које судија јасно 
наглашава бројањем подигнутом руком, а уколико се прекид не изведе у за 
то предвиђеном року, екипа се кажњава одузимањем лопте, односно жутим 
картоном играча који је ометао извођење прекида. У случају да је директан 
прекршај досуђен, а сирена је послије досуђивања означила крај 
полувремена или утакмице, екипа за кога је досуђен прекршај има право 
исти извести само директним ударцем на гол. 

 
Правило IX 

Након 5 (пет) прекршаја истог тима у првом, односно другом полувремену, 
сваки наредни прекршај резултира извођењем слободног ударца без живог 
зида са 10 (десет) метара за противнички тим. Из акумулираних прекршаја 
се искључује казнени ударац са 7 (седам) метара. Голман приликом 
извођења слободног ударца са 10 (десет) метара има право изаћи испред 
гола максимално 3 (три) метра.  
Сваки директан прекршај се рачуна у акумулиране прекршаје. За жути картон 
из директног прекршаја рачунају се 2 (два) акумулирана прекршаја (Правило 
XВ).  
Индиректни прекршаји, искључења због неспортског понашања и прекршаји 
због погрешне измјене се не рачунају у акумулиране. Делегат-записничар 
утакмице након испуњења бонуса акумулираних прекршаја даје звучни 
сигнал упозорења судијама. 
Након испуњења бонуса у свим случајевима изводи се само један казнени 
ударац са 10 (десет) метара. 

 
Правило X 

Жутим картоном кажњава се играч који прави прекршај над противничким 
играчем клизећим стартом или прекршајем с леђа. Уколико играч клизећим 
стартом спрјечава погодак, излазак лопте ван граница игралишта или друге 
ситуације при којима се не угрожава противнички играч, се не санкционишу. 

 
Правило XI 

Голман лопту у игру може убацити само руком, у року од 5 (пет) секунди. 
Лопта је у игри кад напусти простор од 6 метара. Голману који погодак 
постигне руком исти се не признаје и досуђује се гол аут за противничку 
екипу.  

 
Правило XII 

Уколико играч врати лопту свом голману, исти је само тијелом може вратити 
у игру, а ако то учини руком досуђује се индирект за противничку екипу. 

 
Правило XIII 

У свим случајевима када голман лопту пошаље иза гол-аут линије свог гола 
досуђује се ударац из угла за противничку екипу. 
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Правило XIV 
Замјена играча може се вршити током цијеле утакмице, а по изласку играча 
који треба да буде замијењен. Замјена играча се врши на за то одређеном 
мјесту 4,5 метра од центра игралишта. Замјена играча на недозвољен начин 
кажњава се жутим картоном и досуђује се играчу који је раније ушао у игру. 
Делегат-записничар контролише правилност замјене. У случају неправилне 
замјене делегат-записничар звуком сирене прекида утакмицу и тиме даје 
знак судији да санкционише неправилну измјену. 
 

Правило XV 
За вријеме трајања утакмице због директног или индиректног прекршаја 
играчу се може изрећи јавна опомена (жути картон). За другу јавну опомену 
(жути картон) истом играчу судија даје црвени картон, искључује играча на 
2 (два) минута и исти нема право да настави игру. Екипа наставља игру са 
играчем мање до истека казне од 2 (два) минута када у игру улази други 
играч. За теже прекршаје судија може играчу дати директан црвени картон 
са правом замјене (након 2 (два) минута у игру улази други играч) и директан 
црвени картон без права на замјену (насилничко понашање). Послије 
црвеног картона играч је обавезан напустити терен (изаћи у свлачионицу 
или на трибине). Искључени играч нема право изводити ударце са седам 
метара. За сваку прву јавну опомену (жути картон) играчу због директног 
прекршаја, екипи се рачуна додатни акумулирани прекршај (Правило IX).  
 
Против искљученог играча, у случају директног црвеног картона или због 
прекршаја проводи се дисциплински поступак, а играч је суспендован до 
рјешења Дисциплинске комисије. 
 
 
Прелазне и завршне одредбе 
 
Пропозиције и Правила Турнира у малом фудбалу „Борик 2021“ су важећа у 
текућој такмичарској години, што овјерава датум валидности. 
 
 
Бања Лука, октобар 2021. 

 
 

Припремио 
Руководилац турнира 
Јовица Кесеровић  

Предсједник 
УО ЈУ СЦ „Борик“ 

Проф. др Раденко Јотановић 
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Прилог – примјер костура елиминационе фазе према броју група: 
 
Једна група 
 

побједник групе 1 

другопласирани групе 1 

 
Двије групе 
 

побједник групе 1 

другопласирани групе 2 

 

побједник групе 2 

другопласирани групе 1 

 
Три групе 
 

побједник групе 1 

најбољи 
другопласирани 

 

побједник групе 2 

побједник групе 3 

 
Четири групе 
 

побједник групе 1 

другопласирани групе 4 

 

побједник групе 2 

другопласирани групе 3 

 

побједник групе 3 

другопласирани групе 2 

 

побједник групе 4 

другопласирани групе 1 

 
 
 

Пет група 
 

побједник групе 1 

трећи другопласирани  

 

побједник групе 2 

други другопласирани 

 

побједник групе 3 

први другопласирани 

 

побједник групе 4 

побједник групе 5 

 
 
Шест група 
 

побједник групе 1 

други другопласирани  

 

побједник групе 2 

први другопласирани 

 

побједник групе 3 

побједник групе 6 

 

побједник групе 4 

побједник групе 5 

 
Седам група 
 

побједник групе 1 

најбољи другопласирани  

 

побједник групе 2 

побједник групе 7 

 

побједник групе 3 

побједник групе 6 

 

побједник групе 4 

побједник групе 5 
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Осам група 
 

побједник групе 1 

другопласирани групе 8 

 

побједник групе 2 

другопласирани групе 7 

 

побједник групе 3 

другопласирани групе 6 

 

побједник групе 4 

другопласирани групе 5 

 

побједник групе 5 

другопласирани групе 4 

 

побједник групе 6 

другопласирани групе 3 

 

побједник групе 7 

другопласирани групе 2 

 

побједник групе 8 

другопласирани групе 1 
 

Девет група 
 

побједник групе 1 

седми другопласирани 

 

побједник групе 2 

шести другопласирани 

 

побједник групе 3 

пети другопласирани 

 

побједник групе 4 

четврти другопласирани 

 

побједник групе 5 

трећи другопласирани 

 

побједник групе 6 

други другопласирани 

 

побједник групе 7 

први другопласирани 

 

побједник групе 8 

побједник групе 9 
 

Десет група 
 

побједник групе 1 

шести другопласирани 

 

побједник групе 2 

пети другопласирани 

 

побједник групе 3 

четврти другопласирани 

 

побједник групе 4 

трећи другопласирани 

 

побједник групе 5 

други другопласирани 

 

побједник групе 6 

први другопласирани 

 

побједник групе 7 

побједник групе 10 

 

побједник групе 8 

побједник групе 9 
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Једанаест група 
 
побједник групе 1 

пети другопласирани 

 

побједник групе 2 

четврти другопласирани 

 

побједник групе 3 

трећи другопласирани 

 

побједник групе 4 

други другопласирани 

 

побједник групе 5 

први другопласирани 

 

побједник групе 6 

побједник групе 11 

 

побједник групе 7 

побједник групе 10 

 

побједник групе 8 

побједник групе 9 
 

Дванаест група 
 
побједник групе 1 

четврти другопласирани 

 

побједник групе 2 

трећи другопласирани 

 

побједник групе 3 

други другопласирани 

 

побједник групе 4 

први другопласирани 

 

побједник групе 5 

побједник групе 12 

 

побједник групе 6 

побједник групе 11 

 

побједник групе 7 

побједник групе 10 

 

побједник групе 8 

побједник групе 9 
 

Тринаест група 
 
побједник групе 1 

трећи другопласирани 

 

побједник групе 2 

други другопласирани 

 

побједник групе 3 

први другопласирани 

 

побједник групе 4 

побједник групе 13 

 

побједник групе 5 

побједник групе 12 

 

побједник групе 6 

побједник групе 11 

 

побједник групе 7 

побједник групе 10 

 

побједник групе 8 

побједник групе 9 
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Четрнаест група 
 
побједник групе 1 

други другопласирани 

 

побједник групе 2 

први другопласирани 

 

побједник групе 3 

побједник групе 14 

 

побједник групе 4 

побједник групе 13 

 

побједник групе 5 

побједник групе 12 

 

побједник групе 6 

побједник групе 11 

 

побједник групе 7 

побједник групе 10 

 

побједник групе 8 

побједник групе 9 
 

Петнаест група 
 
побједник групе 1 

најбољи другопласирани 

 

побједник групе 2 

побједник групе 15 

 

побједник групе 3 

побједник групе 14 

 

побједник групе 4 

побједник групе 13 

 

побједник групе 5 

побједник групе 12 

 

побједник групе 6 

побједник групе 11 

 

побједник групе 7 

побједник групе 10 

 

побједник групе 8 

побједник групе 9 
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Шеснаест група 
 

побједник групе 1 

другопласирани групе 16 

 

побједник групе 2 

другопласирани групе 15 

 

побједник групе 3 

другопласирани групе 14 

 

побједник групе 4 

другопласирани групе 13 

 

побједник групе 5 

другопласирани групе 12 

 

побједник групе 6 

другопласирани групе 11 

 

побједник групе 7 

другопласирани групе 10 

 

побједник групе 8 

другопласирани групе 9 

 

побједник групе 9 

другопласирани групе 8 

 

побједник групе 10 

другопласирани групе 7 

 

побједник групе 11 

другопласирани групе 6 

 

побједник групе 12 

другопласирани групе 5 

 

побједник групе 13 

другопласирани групе 4 

 

побједник групе 14 

другопласирани групе 3 

 

побједник групе 15 

другопласирани групе 2 

 

побједник групе 16 

другопласирани групе 1 
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Седамнаест група 

побједник групе 1 

петнаести другопласирани 

 

побједник групе 2 

четрнаести другопласирани 

 

побједник групе 3 

тринаести другопласирани 

 

побједник групе 4 

дванаести другопласирани 

 

побједник групе 5 

једанаести другопласирани 

 

побједник групе 6 

десети другопласирани 

 

побједник групе 7 

девети другопласирани 

 

побједник групе 8 

осми другопласирани 

 

побједник групе 9 

седми другопласирани 

 

побједник групе 10 

шести другопласирани 

 

побједник групе 11 

пети другопласирани 

 

побједник групе 12 

четврти другопласирани 

 

побједник групе 13 

трећи другопласирани 

 

побједник групе 14 

други другопласирани 

 

побједник групе 15 

први другопласирани 

 

побједник групе 16 

побједник групе 17 
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Осамнаест група 
побједник групе 1 

четрнаести другопласирани 

 

побједник групе 2 

тринаести другопласирани 

 

побједник групе 3 

дванаести другопласирани 

 

побједник групе 4 

једанаести другопласирани 

 

побједник групе 5 

десети другопласирани 

 

побједник групе 6 

девети другопласирани 

 

побједник групе 7 

осми другопласирани 

 

побједник групе 8 

седми другопласирани 

 

побједник групе 9 

шести другопласирани 

 

побједник групе 10 

пети другопласирани 

 

побједник групе 11 

четврти другопласирани 

 

побједник групе 12 

трећи другопласирани 

 

побједник групе 13 

други другопласирани 

 

побједник групе 14 

први другопласирани 

 

побједник групе 15 

побједник групе 18 

 

побједник групе 16 

побједник групе 17 

 


