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На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС 
,,Фудбал’’, ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), Одбор за хитна питања ФС Србије на 
седници одржаној 14. јула 2020. године донео је 

 
 

П Р О П О З И Ц И Ј Е 
 ТАКМИЧЕЊА ЗА ФУДБАЛСКИ КУП СРБИЈЕ У ЖЕНСКОМ ФУДБАЛУ ЗА  ТАКМИЧАРСКУ 

СЕЗОНУ 2020/2021 
 
 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
У такмичењу за Фудбалски куп Србије  у женском фудбалу учествују: сви 

клубови који се такмиче у редовном такмичењу (Супер и Прве  лиге) и то обавезно, 
У завршном делу такмичења за Фудбалски куп Србије у женском фудбалу 

учествују 16 екипа, и то: 
- 8 (осам) клубова који су се у сезони 2019/2020 такмичили у Супер лиги,  
- 4 (четири) најбоље пласирана клуба који су се у сезони 2019/2020. такмичили у 

Првој лиги, с тим што ће се преостали клубови Прве лиге укључити у 
предтакмичење које организују  регионални савези у којем учествују и клубови 
Друге лиге Србије за жене. 

- 4 (четири) клуба, победника у предтакмичењу регионалних савеза остварују 
право учешћа у осмини финала купа Србије. 

- Предтакмичењем у купу Србије за жене, руководе надлежни регионални савези 
(ФС Војводине, ФС РЗС, ФС Београда и ФС РИС), којима је ИО ФСС поверио 
вођење Куп такмичења Србије на  нивоу регионалних савеза.  
Ако се деси да се клуб учесник завршног дела такмичења у Kупу расформира 

или одустане од такмичења, у жребу ће уместо тога клуба бити жребана празна 
куглица. У том случају клуб који жребањем извуче празну куглицу, аутоматски је 
остварио пласман у наредно коло, али и искористио право домаћег терена у жребу за 
наредно коло. 

 
Члан 2. 

Утакмице Фудбалског купа Србије у женском фудбалу  играју се  на следећи 
начин: утакмицама 1/8, 1/4,1/2 (две утакмице)  и  једна  финална. 
 Све утакмице Купа играју се по једноструком куп систему, осим утакмица 
полуфинала, које се играју по двоструком бод систему. (једном домаћин, једном гост). 
На утакмицама 1/2 финала када се играју две утакмице, победник је тим који је освојио 
више бодова у обе утакмице. Ако су клубови освојили исти број бодова, победник је 
тим који је на обе утакмице остварио бољу разлику између датих и примљених 
погодака. Ако је и ова разлика једнака одлучује већи број постигнутих погодака у 
гостима. Ако и то не даје решење победник се добија извођењем удараца са тачке за 
казнени ударац на начин утврђен Упутством Међународног борда за извођење 
удараца са тачке за казнене ударце ради добијања победника у елиминаторним 
такмичењима. 
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Место одигравања финалне утакмице одредиће ИО Фудбалског савеза  Србије, 
на предлог Комисије за женски фудбал, а водећи рачуна о интересу промоције 
женског фудбала. 

 
Члан 3. 

Одређивање парова за сваку такмичарску годину врши се у складу са посебним 
Упутством, које је саставни део ових Пропозиција.  
 
II - ДУЖНОСТИ УЧЕСНИКА 
 

Члан 4. 
Приликом сваке утакмице представници клубова обавезни су да делегату 

утакмице  доставе фудбалске легитимације играчица. 
 

Клуб домаћин обавезан је да делегату утакмице пружи сву помоћ при 
састављању записника и евентуалног саслушања искључених и пријављених  играчица 
и осталих службених лица. 
 

Гостујући клуб  обавезан је да благовремено, а најкасније 5 дана пре  
одигравања утакмице, обавести домаћина о времену свог доласка и броју чланова 
екипе, како би им овај на време могао пружити помоћ у обезбеђивању  преноћишта, 
исхране и сл. 
 

Члан 5. 
Утакмице Купа играју се на терену домаћег клуба, у складу са Пропозицијама 

степена такмичења клуба домаћина. 
 

Члан 6. 
Победник Куп такмичења као и финалиста освајају пехаре ФСС у трајно 

власништво, са плочицом, која садржи име клуба и годину освајања, а играчицама оба 
тима и њиховим тренерима додељује се медаља, а службеним лицима плакете и то 
судијама, делегату, посматрачу суђења и специјалном контролору за безбедност.  
 

Члан 7. 
Сваки учесник у такмичењу за Фудбалски куп Србије у женском фудбалу дужан 

је да своје утакмице одигра са својим најбољим  тимом. 
 

Члан 8. 
Идентитет играчица се утврђује на исти начин, као и на првенственим 

утакмицама у лигама према важећим Пропозицијама такмичења у којима се клубови 
такмиче. Клубови Супер и Прве лиге су регистровани кроз информациони систем 
КОМЕТ. У случају да се састану клубови који нису регистровани у систему КОМЕТ, или 
једна екипа није у систему КОМЕТ, идентитет те екипе ће се утврђивати фудбалским 
легитимацијама, у складу са Пропозицијама такмичења Друге лиге на првенственим 
утакмицама,  као и Записник утакмице. 

Такође, пред сваку утакмицу, представник клуба који се такмичи у редовном 
такмичењу, дужан је делегату утакмице да достави копију тог списка, личне карте или 



БРОЈ 12/2 ФУДБАЛ, 14.07.2020. СТРАНА 97 
 

пасоша, ради утврђивања идентитета и потврде о лекарском прегледу за сваку 
играчицу која наступа.  

Лекарски преглед играчица важи као за првенствена такмичење у којима 
клубови учествују, за Клубове Супер и Прве лиге, регистроване кроз систем КОМЕТ, а 
клубове Друге лиге идентификација у складу са Пропозицијама тог такмичења. 

 
Члан 9. 

Клуб домаћин дужан је да гостујућем клубу помогне у организацији његовог 
боравка у месту одигравања утакмице. 
 
III - ПРАВО НАСТУПА 
 

Члан 10. 
Право наступа имају све играчице регистроване на исти начин као и  за 

првенствена такмичења. 
 

 
IV - УТВРЂИВАЊЕ ПОБЕДНИКА 
 

Члан 11. 
Победник на утакмицама је тим који постигне више голова. 

 
У случају нерешеног резултата на  утакмицама, 1/8, 1/4 и финала победник се 

добија извођењем удараца са тачке за казнени ударац на начин утврђен Упутством 
Међународног борда за извођење удараца са тачке за добијање победника у 
елиминаторним такмичењим 
 
 
V - ДИСЦИПЛИНСКЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 12. 
За дисциплинске прекршаје играчица, функционера, судија, стручних  и 

техничких руководилаца и тренера, као и учесника такмичења за  Фудбалски куп 
Србије у женском фудбалу надлежна је Дисциплинска комисија ФСС. 
 

Члан 13. 
На утакмицама Фудбалског купа Србије у женском фудбалу  немају право 

наступа играчице које се налазе под казном или суспензијом, забраном играња због 
аутоматске казне која је уследила после јавних опомена у  такмичењу за Фудбалски 
куп Србије за жене. 

Играчица издржава казну забране играња једне куп утакмице након  добијања 
2 (две) јавне опомене у куп такмичењу и то обавезно на првој  наредној утакмици, о 
чему уредну евиденцију води секретар клуба у сарадњи са Комесаром за такмичење. 
Парне опомене из једне сезоне се не преносе у наредну такмичарску сезону бришу се.  
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VI - КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА 
 

Члан 14. 
Такмичење за Фудбалски куп Србије у женском фудбалу одвија се у свему 

према званичном Календару такмичења ФСС, који доноси Извршни одбор ФСС, на 
предлог Комисије за женски фудбал. 
 

Такмичењем за Фудбалски куп Србије у женском фудбалу  руководи Извршни 
одбор ФСС преко Комесара за такмичење Супер лиге за жене, коме  је Извршни одбор 
ФСС поверио ове послове. 
 
 
VII - ОДРЕЂИВАЊЕ СУДИЈА 
 

Члан 15. 
Комесар за суђење ФСС одређује судије за све утакмице Фудбалског купа 

Србије у женском фудбалу почев од 1/8. 
 
Комесар за суђење одређивање судија може пренети на свог заменика, други 

орган или надлежни фудбалски савез. 
 
VIII - ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 16. 
За све што није предвиђено овим Пропозицијама важе одредбе  Пропозиција 

такмичења за првенство фудбалских лига за жене, Правилника о фудбалским 
такмичењима, Дисциплинског правилника ФСС, Правила  фудбалске игре и осталих 
прописа ФСС. 

 
Члан 17. 

Ове пропозиције ступају на снагу осмог дана од дана објављивања  у 
Службеном  листу ФСС "Фудбал". 

 
 
 

                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                          
                                                                                                                         Славиша КОКЕЗА, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


