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ФУДБАЛ, 06.07.2021.

БРОЈ 14/2

На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС „Фудбал“,
ванредни бр. 18/2017 и 7/2019) и члана 10. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије
(Службени лист ФСС „Фудбал“, ванредни бр. 1/2007, 3/2012, 3/2013 и 3/2017), Одбор за хитна
питања Фудбалског савеза Србије на седници одржаној 06.07.2021. године донео је

OДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ ТАКМИЧЕЊУ ЗА ФУДБАЛСКИ КУП СРБИЈЕ
У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2021/2022.

Члан 1.
Пропозицијама такмичења за фудбалски Куп Србије које је донео Одбор за хитна питања
ФС Србије на седници одржаној 06.07.2021. године предвиђено је да у завршном делу
такмичења учествују и то:

20 (двадесет) клубова Супер лиге, из такмичарске 2020/2021. год.
•
18 (осамнаест) клубова Прве лиге "Србија",из такмичарске 2020/2021. год.
•
5 (пет) клубова победника такмичења за Фудбалски куп Србије организованих у оквиру
фудбалских савеза покрајина, региона и ФС Београда
•

Члан 2.
У завршно такмичење Купа Србије укључују се и клубови који су у непосредно
завршеном такмичењу за 2020/2021. годину испали у нижи степен такмичења - Прву лигу
"Србија", односно одговарајуће српске лиге.

Члан 3.
На основу ових критеријума у завршно такмичење у куп Србије пласирало се 43 клубa,
па је потребно да се одигра 11 утакмица преткола да би се такмичење свело на 32 клуба
учесника 1/16 финала.

Члан 4.
17 клубова Прве лиге Србије који су остварили пласман од 2. до 18. места и 5 екипа победника купова ФС РЗС,ФС РИС, ФС Војводине, ФС Београда и ФС Косова из такмичарске
2020/2021. године одиграће 11 (једанаест) утакмица преткола.
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Члан 5.

Такмичарска комисија ФС Србије, жребом ће одредити такмичарске парове у складу са
Упуством за одређивање парова у завршном такмичењу за КУП ФС Србије у такмичарској
2021/2022. години.

Члан 6.

По одигравању утакмица преткола путем жреба одредиће се парови 1/16 финала у
терминима који су предвиђени Календаром такмичења ФС Србије за 2021/2022. годину.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу наредно дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС
"Фудбал".

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
НЕНАД БЈЕКОВИЋ, с.р.

